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1. Objecte de les obres
Seguidament es detallen les prescripcions tècniques que complementen al
“PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA
FREDA, D’AIGUA CALENTA I CLIMATITZACIÓ DE L’EDIFICI FASE III (EDIFICI
ANTIC) DE L’HUAV DE LLEIDA” adjunt com a annex en aquest mateix Plec de
Prescripcions Tècniques.

El Projecte Executiu contempla les obres de substitució de les instal·lacions de
canonades d’aigua freda, d’aigua calenta i climatització de totes les plantes de l’edifici
Fase III (edifici antic). Però l’objecte d’aquesta licitació només contempla l’execució
de les obres de la Planta Baixa de la Fase III, tant de l’hemiplanta Nord com de la
Sud, així com l’execució d’una part dels muntants verticals.

El pressupost d’execució per contracte (PEC) d’aquesta licitació ascendeix a un
import total de 180.656,38 € (218.594,21 € IVA inclòs). El resum d’aquest import és el
següent (el pressupost en detall es pot veure en el Projecte Executiu):

Capítol 3 - Planta Baixa Nord - Fase III

69.468,70 €

Capítol 4 - Planta Baixa Sud - Fase III

78.468,33 €

Subcapítol 15.02 - Montants verticals

3.875,05 €

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)
13% DESPESES GENERALS
6% BENEFICI INDUSTRIAL

SUBTOTAL
21 % IVA

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEC)

151.812,08 €
19.735,57 €
9.108,72 €

180.656,38 €
37.937,84 €

218.594,21 €
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2. Inici i termini d’execució de les obres
Desprès de l’adjudicació i formalització del contracte s’haurà de realitzar en el termini
màxim d’un mes l’acta de Comprovació del Replantejament. A partir del moment en
que es disposi de l’acta signada i s’hagi obtingut la corresponent llicència d’obres, el
termini d'execució màxim de les obres serà de 6 mesos.

Els terminis d’execució parcials del Pla de Treballs i de la Memòria descriptiva del
procés d’execució presentats a les ofertes quadraran amb la realitzada durant
l’execució de les obres.

S’estableix una penalització de 5.000€ per cada setmana de retard que el contractista
realitzi sense una justificació aprovada amb anterioritat per l’òrgan de contractació de
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

3. Visita a les instal·lacions i espais afectats
És condició indispensable per a l’acceptació de les ofertes l’assistència a la visita
tècnica prèvia per a l’anàlisi de les instal·lacions i treballs objecte de la licitació.
Aquesta visita s’iniciarà amb una explicació del projecte i posteriorment es realitzarà
una visita a les instal·lacions i als espais afectats.

Al finalitzar la visita l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova expedirà i entregarà un
certificat on constarà el número d’expedient de la licitació, la data, el nom de l’empresa
i el nom de la persona que realitza la visita. Al presentar l’oferta s’haurà d’aportar
aquest certificat en el SOBRE 1. La no presentació d’aquest certificat de visita tècnica
significarà la no valoració de l’oferta i per tant aquesta quedarà exclosa. Cada certificat
es podrà presentar únicament a una oferta.

La data, hora i lloc de la visita s’indica en l’apartat 27 del Quadre Caràtula del PCAP.
Per motius organitzatius és indispensable confirmar l’assistència a la visita mitjançant
un e-mail a la Direcció de Serveis Generals de l’Hospital Universitari Arnau de
Vilanova de Lleida (serveisgenerals.lleida.ics@gencat.cat) amb un mínim de 24 hores
d’antelació, indicant empresa, dades de contacte, noms de les persones que assistiran
i en l’assumpte “CONFIRMACIÓ VISITA LICITACIÓ CANONADES”.
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4. SOBRE 2 BIS. Format de presentació
El document de l’oferta tècnica ha de contenir els mateixos apartats i el mateix ordre
que els establerts en els “Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor” del PCAP.
Aquests apartats són els següents (el detall dels subapartats i de les puntuacions dels
criteris es detallen en el PCAP):

1.

Característiques tècniques, prestacions i qualitat del material ofert.

En aquest apartat es valorarà les característiques tècniques, les prestacions i la
qualitat dels sistemes constructius, dels materials i dels equips.

2.

Memòria descriptiva del procés d’execució i pla de treballs.

Es valorarà la qualitat de l’estudi del procés d’execució i la coherència del pla de
treballs proposat en relació al contingut de l’oferta. També es demana un diagrama de
treballs per valorar la proposta d’execució en relació als terminis de temps i a les fases
d’execució i la xarxa de precedències proposada.
També es valorarà la minimització de les afectacions als serveis tècnics i assistencials,
perquè cal tenir present que per executar els treballs no es podrà disposar de la planta
en la seva totalitat, sinó que s’haurà d’executar per fases i en els moments de menys
activitat i afluència de gent. Per tant s’ha de considerar un pla de treballs
preferentment en jornada de tarda, en caps de setmana i, en els casos que sigui
possible, durant la jornada de matí.

3.

Descripció de les mesures de prevenció d’infeccions nosocomials.

Es valorarà una descripció detallada de les mesures de prevenció d’infeccions
nosocomials que es preveu aplicar durant l’execució dels treballs.

4.

Estructura organitzativa de l’equip humà destinat a l’obra.

Es valorarà la seva suficiència i adequació, així com la coherència de la planificació de
l’obra amb els equips adscrits a cadascuna de les activitats descrites a la proposta.

5.

Programa mediambiental i Pla d’assegurament de la qualitat i el medi ambient

Es valorarà les mesures correctores dels impactes ambiental del procés productiu i en
instal·lacions destinades a garantir nivells de prevenció d’impactes ambientals en
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l’execució. També es valorarà les propostes de mesures per a l’execució de l’obra en
un marc de gestió de la qualitat i el medi ambient de conformitat amb les normes ISO
9001 i ISO 14001.

Les propostes, mesures, treballs, actuacions, etc. que es descriguin en l’oferta tècnica
no poden incloure cap tipus de valoració econòmica. En cas contrari, l’oferta no es
valorarà i per tant quedarà exclosa.

El document de l’oferta tècnica s’ha de presentar en un ÚNIC ARXIU en format PDF
EDITABLE. Els fulls del PDF han de ser en format A4, exceptuant plànols, gràfics i
cronogrames, que podran ser en format A3. El text del document ha de tenir un espaiat
entre línies de 1.5, lletra de tipus Arial i cos de la lletra 11.
El PDF ha de tenir un màxim de 100 pàgines en el conjunt de tota l’oferta tècnica. La
documentació complementària que sigui lliurada en el mateix sobre de l’oferta tècnica
(presentació de l’empresa, catàlegs, fitxes tècniques, etc.) es considerarà part de
l’oferta tècnica i computarà com a integrant de les 100 pàgines.
Tot el contingut que excedeixi de les 100 pàgines no es valorarà.

5. SOBRE 3. Oferta econòmica
L’oferta econòmica s’haurà de presentar en euros (IVA inclòs) de la següent manera:

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)

€

13% DESPESES GENERALS

€

6% BENEFICI INDUSTRIAL

€

SUBTOTAL

€

21 % IVA

€

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEC)

€
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6. Examen i assaig
El contractista haurà de demanar obligatòriament a tots els subministradors de l'obra, i
lliurar-ne una còpia a la inspecció facultativa, si els seus productes estan en possessió
d'un segell o marca de qualitat AENOR, INCE, CIETSID, TORROJA, RELE, Laboratori
General d'Assaigs i Investigacions, etc., o en el seu defecte, documentació acreditativa
de l'autocontrol i procés de fabricació efectuat pel mateix o per auditoria externa que
no comporti segell o marca de qualitat.

A la finalització de les obres el contractista presentarà un certificat dels treballs i cost
de tot el control de qualitat, que serà superior al 1,0% del preu d’execució de les obres.
El control de qualitat serà obligació i a càrrec del contractista.

7. Validació, certificació i legalització de les instal·lacions
Serà a càrrec del contractista l’execució o gestió dels treballs necessaris per a la
validació, certificació i legalització de les noves instal·lacions, així com de les
instal·lacions existents que s’han hagut de modificar com a motiu de les obres. S’haurà
de considerar les normatives vigents que afecten a les instal·lacions (elèctriques,
tèrmiques, sanejament, aigües, contra incendis actiu i passiu, etc.) i entregar a la
finalització de les obres tota la documentació corresponent (certificats, projectes de
legalització, butlletins, fitxes tècniques, fitxes de seguretat, As Built, etc.).

8. Execució dels treballs
Replantejaments:
A partir de la Comprovació del Replantejament inicial dels treballs, tots els treballs de
replantejament necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i
risc del contractista.

En cas de necessitat de canvis i replantejaments posteriors a l’acta de Comprovació
de Replantejament inicial, la Direcció d’Obra comprovarà el replantejament proposat
pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap obra o part d'aquesta sense
haver obtingut per part de la Direcció d’Obra la corresponent aprovació del
replantejament.
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Accés a les obres:
Excepte en el cas de que estigui prescrit específicament en algun document
contractual, seran a compte i risc del contractista totes les vies de comunicació i les
instal·lacions auxiliars pel transport, l'accés de persones, transports de materials a
l'obra, etc.

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades,
construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades,
retirades, abandonades o entregades per usos posteriors a compte i risc del
contractista.

També seran a compte i risc del contractista les tasques i els medis necessaris per a
les mudances o el desallotjament dels espais afectats amb la finalitat de deixar-los
lliures de mobiliari, equipaments i demés elements que s’hagin de treure per a poder
executar les obres correctament. Un cop finalitzats els treballs, si es requereix, el
contractista haurà de tornar a reubicar al lloc corresponent el que s’hagi traslladat
anteriorment.

9. Perfil del contractista i subcontractacions
El contractista haurà d’acreditar en el SOBRE 1 que almenys un dels membres que
formen part de l’estructura organitzativa presentada en el punt 1.4. dels “Criteris
d’adjudicació sotmesos a judici de valor” disposa en vigència el carnet professional en
instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE).

Els principals treballs objecte d’aquesta licitació hauran de ser executats pel
contractista o, en cas d’UTE, per un dels contractistes participants.
Per tant els treballs que s’indiquen seguidament hauran de ser executats
obligatòriament pel contractista i no podran ser objecte de subcontractació:
-

Capítol 3 - D16PBN - AISLAMIENTOS

-

Capítol 3 - D25PBN - INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

-

Capítol 4 - D16PBS - AISLAMIENTOS

-

Capítol 4 - D25PBS - INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
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En cas de subcontractacions, les empreses licitadores hauran de:
-

indicar en l’oferta tècnica la part del contracte que es tingui previst subcontractar,
assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional de l’empresa
subcontractada.

-

complir amb la resta de les disposicions indicades en el punt V. DISPOSICIONS
RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, LA CESSIÓ, LA SUBCONTRATACIÓ I LA
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE del PCAP.

10. Instal·lacions auxiliars d'obra i treballs auxiliars
Es obligació i a càrrec del contractista el projecte, la construcció, conservació i
explotació, desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars
d'obra i dels treballs auxiliars necessaris per a l'execució dels treballs definitius.

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu,
s'indiquen a continuació:
- Oficines del contractista.
- Instal·lacions per servei de personal.
- Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància.
- Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.
- Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per als treballs.
- Instal·lacions de subministrament d'aigua.
- Qualsevol altra instal·lació que el contractista necessiti per l'execució de l'obra.

Es consideraran com a treballs auxiliars els necessaris per a l'execució dels treballs
definitius els que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:
- Treballs de protecció i defensa, tant físics com nosocomials.
- Treballs provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles,
requerits per l'execució dels treballs objecte del contracte.
- Treballs per l’adequació de l’espai de treball a fi i a efecte de garantir la seguretat
de tot el personal propi i aliè que tingui que accedir-hi per la supervisió i execució
de les instal·lacions.
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Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament,
la conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars.

11. Altres despeses a càrrec del contractista.
Seran obligació i a càrrec del contractista, sempre que al contracte no es prevegi
explícitament el contrari, les següents despeses a títol indicatiu i sense que la relació
sigui limitadora:
- Protecció d’acopis i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi.
- Neteja i evacuació de deixalles i brossa.
- Conservació dels desguassos.
- Subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos
necessaris per a proporcionar seguretat dins dels treballs.
- Muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament de l’aigua
i l’energia elèctrica necessàries per a els treballs.
- Demolició de les instal·lacions provisionals o auxiliars.
- Instal·lacions i medis per a mantenir la vialitat durant el transcurs dels treballs.
- Lloguer de contenidors per l’emmagatzematge de runa.
- Lloguer o contractació d’instal·lacions i equips necessaris per a l’execució de
treballs (bastides, estructures, grups electrògens, equips de soldadura, etc.)
- Lloguer o contractació de vehicles i equips de manutenció (plataformes
elevadores, grues, carretons elevadors, muntacàrregues, etc.)
- Contractació de serveis de mudances o guardamobles degut als trasllats de
mobiliari i equipament de les zones afectades pels treballs.
- Transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra i fins a l’abocador.
- Muntatge, manteniment, desmuntatge de les instal·lacions (caseta o local) per a
dur a terme les tasques administratives de direcció de treballs. Aquestes
instal·lacions disposaran de l’equip i material necessaris per a poder
desenvolupar amb agilitat i comoditat aquestes tasques.
- Neteja final d’obra.
- Consums d’aigua i electricitat realitzats durant les obres.
- Despeses derivades de la petició de la llicència d’obra.
- Despeses derivades de les taxes i llicències municipals d’obres.
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- Execució de la documentació definitiva i constructiva de l’obra (As Built definitiu),
la entrega i la confecció del fitxer digital segons les indicacions de l’Àrea de
Infraestructures i Serveis Tècnics del Servei Català de la Salut.
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12. ANNEX – Projecte Executiu
“SUBSTITUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA FREDA, D’AIGUA
CALENTA I CLIMATITZACIÓ DE L’EDIFICI FASE III (EDIFICI ANTIC) DE
L‘HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA”
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Tipus d’estudi

Ubicació

Clau

PROJECTE EXECUTIU

AVINGUDA ALCALDE
ROVIRA ROURE Nº80, 25198 Lleida

CSE/AH06/1100715602/18/CMCO

Títol
Autors
PUNT5 ENGINY S.L.

Documents
0 ÍNDEX GENERAL DEL PROJECTE
I MEMÒRIA (M)
M0 Índex
DD Dades generals
MD Memòria descriptiva
ME Memòria d’execució
AN Annexos a la Memòria
II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG)
III PRESSUPOST (PR)

Tipus

Exemplar
1

Tom
1
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Substitució de la instal·lació d’aigua freda, d’aigua calenta i climatització de l’edifici fase III de l’HUAV

1.

MEMÒRIA

DD DADES GENERALS

L'objecte del present projecte és definir la substitució de la xarxa de les instal·lacions d’aigua freda,
d’aigua calenta sanitària i climatització de l’edifici FASE III (Edifici Antic) de l'Hospital Universitari Arnau
de Vilanova de Lleida.

Per tal de dur a terme la redacció del present projecte s’ha tingut present les dades de partida
aportades per part de la propietat, així com visitar les instal·lacions anotant en camp els punts de
consum de les diferents plantes i les característiques de les canonades existents.
D’aquesta manera s’acorda quin tipus de material substituirà a les canonades existents, així com els
diferents elements hidraúlics a instal·lar.

El centre té unes xarxes de distribució molt antigues i amb problemes de corrosió ja que el seu material
és ferro, material molt utilitzat entre els anys 1970 i 1990. L’edifici consta d’una planta sota rasant i sis
plantes sobre rasant.

2.

Així doncs la finalitat del present document és la redacció del Projecte Executiu on es descriuen les
obres a portar a terme per tal de substituïr la xarxa de les instal·lacions d’aigua freda, d’aigua calenta
sanitària i climatització de l’edifici FASE III (Edifici Antic) de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de
Lleida.

Les zones d’actuació es situen des de la planta soterrani, planta baixa (consultes externes), planta 1
(administració), planta 2 (consultes externes), planta 3 (hospitalització- oncologia- URPQ endoscòpies),
planta 4 (hopspitalització ginecologia-obstetricia ), planta 5 (Ciberaula, hospitalització pediatria), planta 6
(Docència) de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

La proposta en el present projecte es descriu basant-nos en la normativa d’aplicació més endavant
indicades en el present projecte, així com els elements a executar i el tipus de material a utilitzar com
ara canonades...

Es parteix de les dades de camp presses juntament amb personal de l’hospital per realitzar els càlculs i
dimensionament de les canonades i elements hidràulics, així com les fases a seguir per executar l’obra.

2.1.

3.
Amb la nova instal·lació de canonades es pretèn que arribi a tots els punts de consum descrits en el
present projecte el cabal necessari, tenint en compte les pèrdues de càrrega existents al llarg de total la
instal·lació hidraúlica.

JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA

L’abast del present projecte inclou el sistema de canalització com ara canonades, aïllaments, suports,
valvuleria,etc. d’aigua freda sanitària(AFS), aigua calenta sanitària (ACS) i recirculació(RACS), així com
canonades i elements hidràulics de climatització, exceptuant els elements productors d’energia i els
dipòsits d’ACS, AFS, i el sistema de bombeig.

AGENTS DEL PROJECTE
Les diferents fases a executar l’obra es descriuen a continuació en l’apartat del present projecte en
memòria d’execució.

Projecte:
Títol projecte:

Substitució de la xarxa de les instal·lacions d’aigua freda, d’aigua calenta sanitària i
climatització de l’edifici FASE III (Edifici Antic) de l’HUAV
Emplaçament: Av. Rovira Roure, 80. 25198 LLEIDA

3.1.

NORMATIVA APLICABLE

En el present projecte s’ha tingut present la següent relació de normativa:
Promotor/s:
Promotor
Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Representat per Mateu Huguet Recasens
Adreça
Av. Rovira Roure
Municipi
Lleida

Redactor/s:
Empresa
Autor
Col·legiat
Adreça
Municipi

NIF
NIF
núm.
Codi Postal

Q5855029-D
40844376X
80
25198

-

Reial Decret 314/2006 de 17 de març, Codi Tècnic de l’edificació, en concret l’apartat HS
subministrament d’aigua.
Reial Decret 1027/2007 de 29 d’agost, Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE) i
les seves instruccions complementàries.
Normes UNE, d’obligat compliment per al dimensionament de les canonades.

Alhora de dimensionar la nostra instal·lació es tindrà present les dades establertes en les següents
taules:
PUNT5 ENGINY S.L.
Ramon González Fabra
13.375
Telèfon
C/ Col·legi
Lleida

NIF
NIF

B25721614
43716696k

647820809
núm.
22
Codi Postal 25001
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Tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato

Tabla 4.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos

Tipo de aparato
Lavamanos
Lavabo
Ducha
Bañera de 1,40 m o más
Bañera de menos de 1,40 m
Bidé
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
Urinarios con grifo
temporizado
Urinarios con cisterna (c/u)
Fregadero doméstico
Fregadero no doméstico
Lavavajillas doméstico
Lavavajillas industrial (20
servicios)
Lavadero
Lavadora doméstica
Lavadora industrial (8 kg)
Grifo aislado
Grifo garaje
Vertedero

Caudal instantáneo mínimo de agua fría
[dm3/s]
0,05
0,10
0,20
0,30
0,20
0,10
0,10
1,25
0,15

Caudal instantáneo mínimo de ACS

Aparato o punto de
consumo

Diámetro nominal del ramal de enlace

0,03
0,065
0,10
0,20
0,15
0,065
-

acero
½
½
½
¾
¾
½
1- 1 ½
½

0,04
0,20
0,30
0,15
0,25

0,10
0,20
0,10
0,20

0,20
0,20
0,60
0,15
0,20
0,20

0,10
0,15
0,40
0,10
-

Tubo de acero
Lavamanos
Lavabo, bidé
Ducha
Bañera <1,40 m
Bañera >1,40 m
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
Urinario con grifo
temporizado
Urinario con cisterna
Fregadero doméstico
Fregadero industrial
Lavavajillas doméstico
Lavavajillas industrial
Lavadora doméstica
Lavadora industrial
Vertedero

½
½
¾
½ (rosca a ¾)
¾
¾
1
¾

Tubo de

12
12
20
12
20
20
25
20

Tabla 4.3 Diámetros mínimos de alimentación
Tramo considerado

Caudales mínimos instantáneos de suministro
La tabla 2.1 recoge los caudales mínimos admisibles, por lo que pueden emplearse caudales mayores
de diseño si se considera oportuno.
En el dimensionado, deberán tenerse en cuenta los coeficientes de simultaneidad.

Tubo de cobre o
plástico (mm)
12
12
12
20
20
12
25-40
12

Alimentación a cuarto
húmedo privado: baño, aseo,
cocina.
Alimentación a derivación
particular: vivienda, apartamento, local comercial
Columna (montante o
descendente)
Distribuidor principal
Alimentación equipos < 50
de climatización
kW

50 - 250 kW
250 - 500 kW
> 500 kW

Diámetro nominal del tubo de alimentación
Acero
¾

Cobre o plástico (mm)
20

¾

20

¾

20

1
½

25
12

¾
1
1¼

20
25
32
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Tabla 4.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS
Diámetro nominal de la tubería
½
¾
1
1¼
1½
2

3.2.

Caudal recirculado (l/h)
140
300
600
1.100
1.800
3.300

DADES DE PARTIDA

A continuació es relaciona els punts de consum a alimentar per cada planta on es tindrà que fer
l’actuació, així com les dades de partida per poder dimensionar els elements que es tindran que
executar en base al present projecte executiu.
3.3.

MATERIALS A INSTAL·LAR

Les canonades tindran de ser instal·lades el més separat possible de la resta d’instal·lacions. Durant el
muntatge com a mesura de seguretat, els extrems oberts de les canonades hauran d’estar protegits, pel
muntatge es seguirà en tot moment els passos indicats pel fabricant. S’instal·laran claus de tall a
l’entrada de tots els locals humits.
Les canonades aniran subjectes amb soports i tenint present l’existència d’aillament.
I sempres que la canonada travessi elements com forjats o pareds seran proveïdes de maniguets
passamurs per evitar que la canonada estigui en contacte amb l’ element d’obra. accés de material a la
planta 6 es farà mitjançant un muntacàrregues que el contractista haurà d’instal·lar a la façana oest de
l’edifici mentre que la sortida de runes es realitzarà a través d’un tub vertical col·locat a la mateixa
façana. El pas de materials i runes des de l’actual zona de despatxos (Edifici III) fins la zona de la UCI
(Edifici II) es farà a través d’una passarel·la provisional exterior.
Les zones a reformar estaran totalment delimitades amb un tancament opac segellat per evitar el pas de
pols i impedint en tot moment l’entrada de personal aliè a l’obra.
En tot moment el contractista haurà de prendre totes les mesures necessàries per prevenir els riscos
d’infeccions nosocomials.
Si per motius de l’obra s’han de fer desviaments d’instal·lacions, el contractista haurà de garantir en tot
moment el bon funcionament de les instal·lacions a la resta de l’hospital.
El material de les canonades serà d’acer inoxidable i en les derivacions als punts de consum de
polipropilè.
A continuació es fa una descripció de les característiques de l’acer inoxidable:
El producte estarà homologat, on es reflexarà les altes exigències de qualitat a les que es fixen els
sistemes de conducció i distribució de fluids. La tecnologia a implantar és la coneguda com pressfitting.
La tècnica utilitzada és el prensat. El prensat de la canonada i accessori es considera una tècnica de
conexió altament flexible i innovadora.

A través d’aquesta tècnica d’unió s’estalvia temps i no hi ha risc d’incendi per flames, el tècnic pot
garantir una instal·lació segura d’acord a les disposicions de les normatives vigents.
Les canonades i accessoris del sistema Instalpress INOX permeteixen el disseny de tot tipus
d’instal·lació en les que la bse del sistema és la unió per pressió exercida per una màquina de prensat,
executant una deformació que provoca la canonada i l’accessori, formant un sol cos completament
estanc, reforçat amb una junta tòrica. El resultat és una unió que compleix amb els requisits de les
normatives vigents i que és indisoluble, de un hermetisme durader i que per forma i força longitudinal és
inseparable.
L’instal·lador no precissa de més eina que la màquina de prensar, un rotulador, un talla canonades, com
elements bàsics per la realització de la instal·lació, descartant així bombones de gas, soplets, catalitzadors, etc.
També parlem d’una velocitat considerable alhora del muntatge de la instal·lació.
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La canonada del sistema Instalpress Inox és una canonada de parets fines soldat longitudinalment. El
material de la canonada d’acer al Cr-Ni-Mo d’aleació fina, mateiral AISI 316L segons EN 10088.
Aquestes canonades d’instal·lació compleixen amb els requisits segons EN 10312, EN 10217, així com
DVGW 541. Les ssuperfícies internes i externes d’aquestes canonades són pures metàl·licaqment,
estan lliures de sustàncies corrosives o higiènicament nocives.
Totes les canonades del sistema estan comprobats i certificats per DVGW.
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L’aigua utilitzada per la refrigeració prové d’una sala existent amb màquines anomenades traners que
produeixen tota l’aigua refrigerada pels diferents punts de consum a nivell de climatització.
Existeix una escomesa d’aigua que es dirigeix a la zona de bombeig de l’aigua freda amb un contador
que ens regula el comptatge de l’aigua potable per consum, en els diferents punts de consum establerts.
Trobem també a part dels equips de bombeig, col·lector d’aigua freda, els dispositius de cloració.

Per tal de deixar correctament la ionstal·lació una vegada instal·lada, es procedirà a la desinfecció.
La velocitat del muntatge redueix considerablement el cost de la instal·lació, permetent una major
accessibilitat dels usuaris a les instal·lacions de pressfitting. El sistema Instalpress INOX, permeteix
reduïr entre un 60% i un 70% el temps de ma d’obra, en comparació amb un sistema soldat o roscat, i a
més a més aquesta mà d’obra no té que ser qualificada, perquè la facilitat de muntatge del sistema no
ho requereix.

El sistema triat comprèn canonades i accessoris d’acer inoxidable AISI 316L, i segons les seves
dimensions especificades en l’apartat de càlculs del present projecte, es realitzaran mitjançant un
sistema d’unió sota pressió o soldadura segons sigui els diàmetres de les canonades, en aquest cas
seran soldades a partir de 4” o DN 100.

Les dimensions van desde els 15 mm als 108 mm.

Pel muntatge de sistema pressfitting es seguirà en tot moment l’establert pel fabricant, i el director
facultatiu de l’obra exigirà a l’instal·lador la seva formació i que dispossi dels accessoris necessaris, així
com de les eines adequades per portar el procediment establert de la instal·lació.

El sistema Instalpress consta d’accessoris de prensat del sistema, canonades del sistema i juntes
tòriques del sistema.

Les zones tallades seran netes sense rebaves. I les canonades soldades seran executades per un
soldador tècnicament qualificat i es farà la corresponent supervisió.

Aquesta unió ràpida, sencilla i segura és una alternativa tècnica i econòmica enfont a les unions
pegades i soldades, eliminant el perill d’incendi gràcies a la tecnologia de la unió en fred.

En el muntatge els extrems oberts de les canonades es protegiran, i en finalitzar el muntatge es
procedirà a la neteja i desinfecció de tots els circuits.

Factors crítics per garantitzar la resistència mecànica de la unió, són el contorn del prensat i la
profunditat d’inserció de la canonada dintre de l’accessori de prensat.

Les cambres humides senyalitzades en la documentació gràfica del present projecte, es farà la seva
execució amb canonades de polipropilè, amb els seus accessoris corresponents. També es seguirà el
procès aportat pel fabricant, així com el seguiment per part de la Direcció Facultativa. En les entrades a
les cambres húmides es col·locaran vàlvules de tall a la seva entrada, per posteriorment alimentar als
diferents punts de consum.

Per conseguir el hermetisme de la unió s’utilitza un elastòmer de EPDM amb contorn. La unió de
prensat que segons DVGW W 534 és indisoluble, d’un hermitisme durader, és una unió per forma i
força longitudinal, inseparable, que s’aconsegueix mitjançant una conformació en fred dels accessoris
de prensat i la canonada.
La creació d’aquesta unió es realitza amb ajuda de l’eina de prensat.

Les canonades seran proveïdes de suports i tenint present la correcta col·locació de l’aïlllmament.
També es tindrà present la col·locació de passamurs en el pas de canonades a través de sostres o
parets, respectant en tot moment la sectorització, en el cas que fos necesari.

Es tindrà present alhora de portar a terme l’execució de la instal·lació de les canonades d’acer
inoxidable de la col·locació de compensadors de dilatació.

L’instal·lador en comunicació amb la Direcció Facultativa, tindrà present la col·locació de valvuleria pels
diferents circuits hidràulics.

També es col·locaran fixacions a les canonades.

Les diferents zones ja construides i en funcionament que es mantindran serà una central tèrmica per
aigua calenta sanitària i calefacció, 2 acumuladors de 2000 litres per l’aigua calenta sanitària, una
planta refrdadora amb quatre equips (traners), 3 calderes de calefacció i 2 calderes d’ACS amb un
dipòsit tampó de 1500 litres.

Per tal de dissenyar les instal·lacions del present projecte s’ha realitzat una presa de dades de les
instal·lacions existents, a partir de les dades proporcionades per personal qualificat de l’hospital. Així
existeix una central tèrmica amb dues calderes que proporcionen l’aigua calenta sanitària i tres calderes
que proporcionen l’aigua pel sistema de calefacció.
En quan al bombeig existent per l’aigua freda i els fluxors de tot l’hospital es detalla en la documentació
gràfica del present projecte facilitat per l’hospital.

També existeix una escomesa d’aigua freda que alimenta a una zona amb dipòsits de reserva i el
bombeig correponent a distribuïr les línies de tot l’hospital, en concret els fluxors i aigua freda als
diferents receptors.
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En quan al bombeig projectat en el present projecte consistirà en dues bombes en cada colector per fer
una instal·lació a quatre tubos en quan a la calefacció (impulsió-retorn) i a la refrigeració (impulsióretorn).
Les bombes projectades es presenten a continuació:
Bomba simple Sedical SIM 125/415.1-22.0/K de rotor seco en línia per calefacció, climatització. Motor
classificació IE3, alimentació trifàsica 3x380/460 Vca 50 Hz. Conexió embridada DN125 Índice EEI>0.4
PN 10. Temperatura de treball mínima -15ºC i màxima +120ºC.
Sonda Sedical FDE28 04 M 00 5 CL de pressió diferencial aigua (0...10V/24 VAC) 25 mca.
Variador de freqüència Sedical VSE550-01-045A-4 3x400VAC. Protecció IP21. Potència motor 22 Kw.
Intensitat màxima 45 A
Quadre elèctric de regulació Sedical per allotjament dels variadors de frequència.
A continuació s’exposa la titxa tècnica de les bombes utilitzades per la climatització, la seva ubicació es
preveu en la zona del soterrani indicada en la documentació gràfica del present projecte.
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També es porta a terme amb el canvi de canonades, la instal·lació de comptadors energètics. A
continuació es fica una fitxa tència amb descripció dels mateixos:
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En quan a les canonades que alimentaran les diferents dependències humides i indicades en la
documentació gràfica del present projecte es portarà a terme amb polipropilè, es seguirà un
sistema conegut com Niron o similars en els cas que es decideixi amb la propietat, l’empresa
executora del projecte i la direcció facultativa.
A continuació es fa una descripció d’aquest sistema i la normativa aplicable:
El Sistema NIRON es óptimo para su instalación en edificación residencial y sector terciario
ubicándose en edificios de distintos usos con carácter institucional, cultural, sanitario,
empresarial o rotacional como son:
hoteles, hospitales, edificios sanitario-sociales, complejos de oficinas, centros comerciales,
edificios con carácter educativo, instalaciones deportivas, barcos de cruceros y de transporte y
viviendas, tanto de promoción pública como privada.
Así mismo, está altamente introducido en el ámbito de la rehabilitación, reforma y restauración
de edificios. La aplicación del Sistema NIRON en edificación industrial es innumerable, con una
clara tendencia de crecimiento en este tipo de edificios, con las características comunes
de eficiencia energética y seguridad industrial. En los últimos años ha habido una gran
evolución de los materiales termoplásticos y en el estudio de sus propiedades físicas y
químicas, generando un avance en todos los campos, que incluye el de las instalaciones
mecánicas.
Hasta hace unos años las instalaciones mecánicas se realizaban con materiales metálicos
debido principalmente a su resistencia, pero este tipo de material supone otras muchas
desventajas que hemos podido reconocer a lo largo del tiempo. A día de hoy los sistemas de
tubería y accesorios fabricados con termoplásticos resuelven muchos de los problemas
planteados por los sistemas metálicos, pudiendo así alargar el tiempo de vida de la instalación.
Ventajas del SISTEMA NIRON:
• Dispersión térmica y condensación limitadas
-Menor espesor de aislamiento térmico.
-Menor espesor de aislamiento anticondensación.
• Ausencia de corrosión.
• Menor rugosidad superficial interna
-Reducción de las incrustaciones y menores pérdidas
-de carga.
• Alta resistencia a los agentes químicos.
• Resistencia al hielo.
• Resistencia a las corrientes parásitas.
• Menor nivel de ruidos en la instalación.
• Reducción de los tiempos de instalación. Adecuación espesor de aislamiento térmico según
procedimiento alternativo de RITE.
La baja conductividad térmica de las tuberías NIRON, λ = 0,24 W/m·K, hace posible una
reducción notable del espesor de aislamiento, representando un ahorro económico importante
en el total de la instalación. El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE), en su Instrucción Técnica 1.2.4.2.1.3 “Aislamiento térmico en redes de tuberías Procedimiento alternativo”, recoge el método alternativo para el cálculo de aislamiento en redes
de tuberías, con el que es posible adecuar el espesor del aislamiento al coeficiente de
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conducción térmica del material de la tubería con la consecuente disminución de espesores de
aislamiento en comparación con los propuestos en el Procedimiento simplificado.
La justificación de la elección del espesor de aislamiento se basa en el cumplimiento de los
siguientes artículos:
Adecuación espesor de aislamiento térmico según procedimiento alternativo de RITE.
• Art. 1 de la IT 1.2.4.2.1.1
“Todas las tuberías y accesorios dispondrán de un aislamiento térmico cuando contengan fluido
refrigerado con Tª menor que la Tª ambiente del local por el que discurran y cuando contengan
fluidos de Tª mayor de 40º instalados en ubicaciones no calefactadas.”.
• Art. 5 de la IT 1.2.4.2.1.1
“Para evitar condensaciones intersticiales se instalará una adecuada barrera al paso del vapor”
• Art. 6 de la IT 1.2.4.2.1.1
“En toda instalación térmica por la que circulen fluidos no sujetos a cambio de estado, en
general las de fluido caloportador agua, las pérdidas térmicas globales por el conjunto de
conducciones no superarán el 4% de la potencia que transporta”.
El proceso de cálculo a seguir para el procedimiento alternativo, es el marcado por la UNE EN
ISO 12241
“Aislamiento térmico para equipos de edificación e instalaciones industriales. Método de
cálculo”.
Con este procedimiento se establecen las perdidas térmicas y condensaciones intersticiales
que se originan en la tubería.
• Tratamiento por legionella.
• Totalmente ecológico y libre de halógenos.
Espesor de aislamiento térmico según procedimiento simplificado del RITE según Modificación
REAL DECRETO 238/2013 del 5 de abril del 2013.
En caso de no utilizar el procedimiento alternativo, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios (RITE) en su Instrucción Técnica 1.2.4.2.1.2 aporta una serie de tablas donde se
indica el espesor mínimo necesario en función del diámetro de la tubería, temperatura del fluido
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El sistema de tuberías y accesorios NIRON está fabricado con materiales poliméricos
(polipropileno copolímero random ) por lo que la resistencia a la corrosión queda garantizada al
100%, tanto en el interior de la tubería como en el exterior.
Este hecho se traduce en que no necesita ninguna aplicación de protección superficial, sea cual
sea al medio circundante.
De la misma manera el sistema de tuberías y accesorios NIRON garantiza la resistencia a la
corrosión en las instalaciones con trasiego de fluidos con alta concentración de oxígeno disuelto
o fluidos de naturaleza corrosiva.

En caso de escoger los espesores de procedimiento simplificado, se deben tener las siguientes
consideraciones:
• En las redes de tuberías con funcionamiento en continuo, como las de ACS, se debe aumentar
5 mm el espesor mínimo
propuesto.
• Los valores mínimos de referencia han sido calculados para un material aislante con valor de
conductividad térmica
de referencia de 0.040 W/mK a 10 oC.
• El espesor de aislamiento de las tuberías de diámetro exterior igual o menor a 25 mm y de
longitud menor a 10 m,
contada a partir de la conexión a la red general hasta la unidad terminal y que estén
empotradas en tabiques, suelos, o
instaladas en canaletas interiores será de 10 mm.
Garantizar la no existencia de condensación superficial es fundamental en las instalaciones que
trasiegan fluidos fríos, especialmente en las líneas de frío de las instalaciones
de climatización.
En este tipo de instalaciones se debe colocar un elemento separador de protección, no
necesariamente aislante, con capacidad de barrera anti vapor.
Ausencia de corrosión:
La corrosión de las tuberías depende principalmente del medio ambiente en el que están
colocadas, de la materia prima y del régimen de funcionamiento a las que se ven sometidas,
siendo la protección exterior de la tubería la que debe estudiarse con mayor cuidado, debido a
que normalmente el medio circundante es más agresivo que el agua que circula por el interior.

El bajo coeficiente de rugosidad superficial (k=0,007mm) influye directamente en la reducción
de la posibilidad de incrustaciones sobre la superficie interna de las tuberías.
Debido a la menor rugosidad, a igual caudal de fluido resultan menores pérdidas de carga,
permitiendo en algunos casos la reducción del diámetro interior necesario en la instalación. El
polipropileno copolímero random soporta prácticamente cualquier tipo de dureza del agua y
resiste sustancias químicas con valores de ph comprendidos entre 1 y 14 (por lo que es muy
resistente a las sustancias ácidas y alcalinas en un amplio espectro de concentraciones y
temperaturas). Nuestro sistema NIRON posee una elevada capacidad de absorción y
aislamiento acústico, amortiguando notablemente los efectos sonoros en la instalación.
El polipropileno es un pésimo conductor eléctrico, con lo que no existe la posibilidad de
perforaciones ni en los tubos ni en los accesorios a causa de corrientes parásitas en el terreno.
Los sistemas de unión del Sistema NIRON están basados en la termofusión, ya sea mediante
polifusión, electrofusión o soldadura a tope. La termofusión implica una reducción de los
tiempos de instalación muy importante ofreciendo, al mismo tiempo, la garantía total del sistema
final debido a la interacción completa de la estructura molecular del polipropileno.
De la misma manera, el tiempo necesario para la puesta en carga y funcionamiento
inmediatamente después de la soldadura se reduce considerablemente en comparación con
otros materiales. El producto es totalmente ecológico, totalmente reciclable y amigo del medio
ambiente. El polipropileno copolímero random está libre de halógenos, característica de
seguridad fundamental en caso de reacción al fuego.
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El objetivo de una instalación eficiente es evitar el dispendio de energía durante su producción y
la posterior distribución.
Es éste último apartado donde aportamos sustanciales mejoras gracias a la materia prima,
permitiendo optimizar la instalación con el consecuente aumento de eficiencia energética.
Reducción del consumo energético de los sistemas de bombeo derivado del transporte de los
fluidos. La reducción drástica de posibles depósitos e incrustaciones, la baja rugosidad interna y
la inexistencia de corrosión, aseguran el paso interior de la tubería a lo largo de toda la vida útil
de la instalación.
Como consecuencia, la realización de la instalación con NIRON nos garantiza que los costes
por bombeo no aumentarán en el tiempo, siendo energéticamente más eficiente en
comparación con cualquier sistema metálico. Este fenómeno es mucho más acusado en las
instalaciones de circuito cerrado (climatización, recirculación de ACS y calefacción) ya que en
estos un alto porcentaje de la necesidad de bomba se debe a las pérdidas de carga generadas
por las tuberías. Desinfeccion químicaSegún el RD 865/2003, cuando el agua fría de consumo
humano proceda de un depósito o aljibe, se comprobarán los niveles de cloro residual libre o
combinado en un número representativo de los puntos terminales, y si no alcanzan los niveles
mínimos de 0,2 mg/l se instalará una estación de cloración automática, dosificando sobre
una recirculación del mismo, con un caudal del 20% del volumen del depósito.
En materia de concentración de cloro, según el RD140/2003, la desinfección continua de agua
potable tratada puede alcanzar una concentración de cloro libre residual de hasta 1 ppm.
Este valor paramétrico se refiere a niveles en red de distribución y se determinará cuando se
utilice el cloro o sus derivados en el tratamiento de potabilización.
La gama de tuberías y accesorios NIRON es totalmente compatible con la concentración de
cloro libre residual en EJERCICIO CONTINUO considerada en el RD140/2003,
y totalmente compatible con los tratamiento PUNTUALES de limpieza y desinfección química
para prevención de legionela contemplados en RD865/2003. Se informa que el uso de Dióxido
de cloro (ClO2) como desinfectante en el suministro de agua potable está aumentando en los
últimos años, ya que su reactividad, y por tanto sus efectos de desinfección, es
aproximadamente tres veces mayor que el cloro libre. Este hecho se traduce en un aumento de
la degradación prematura de las tuberías de PP-R NIRON, por lo que su utilización está
plenamente desaconsejada. El Sistema NIRON es totalmente compatible con los métodos de
limpieza y desinfección térmica considerados en el RD 865/2003. Se recuerda que los métodos
de desinfección química y térmica no pueden ser aplicados simultáneamente.
Siempre deben ser realizados alternativamente. La composición de la materia prima incluye
potentes biocidas en forma de aditivos que evitan el crecimiento y el desarrollo de bacterias y
organismos patógenos tanto en la superficie como en el interior de las paredes de tubo.
Este hecho confiere al sistema de tubería y accesorios NIRON la propiedad de antimicrobiano.
La reducción de incrustaciones debido al bajo coeficiente de rugosidad superficial menoscaba
las condiciones que favorecen la supervivencia y multiplicación de legionella. En el diseño de
las instalaciones, la elección del Sistema NIRON se traduce como una medida preventiva
óptima para los posibles tratamientos y controles de la legionella a lo largo de la vida útil de la
instalación. El tubo NIRON, en todas sus gamas, cumple con los requisitos marcados en
España en el Real Decreto 140/2003 donde se establecen los criterios sanitarios de la calidad
del agua para consumo humano. Los certificados realizados en el laboratorio de AIMPLAS
acreditan la potabilidad del sistema.
El Sistema NIRON se produce conforme al Decreto legislativo nº 31 del 02/02/2001 Actuaciones de la directiva 98/83/ CE sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo
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humano. Los tubos se prueban según la norma EN 1622:2007: Análisis del aguaDeterminación del umbral de olor (TON) y del umbral de sabor (TFN).
El Sistema NIRON es idóneo para el transporte de alimentos según el DM 21/03/73. Los tubos
producidos Sistema NIRON no transmiten más del 0,2% de la luz visible según la norma
europea UNE EN 578.
La declaración de la opacidad no es una característica exigida por la norma EN ISO 15874 y su
inclusión en los certificados es totalmente optativa, motivo por el cual no se declara en los
certificados del Sistema NIRON. La utilización de PP-R RP “Raised Pressure”, con cristalinidad
modificada y resistencia térmica superior, supone una mejora de las características mecánicas
a largo plazo en las instalaciones que trasiegan fluido con temperatura.
Tal y como muestran las curvas de regresión el comportamiento a altas temperaturas es más
estable con la utilización de PP-R RP.
Este hecho se traduce en un mejor comportamiento a temperatura elevada y la posibilidad de
reducción del espesor de pared, permitiendo mayor caudal y menor velocidad en la instalación.
Una trayectoria de 25 años y la larga experiencia en la utilización del Sistema NIRON en las
instalaciones de distribución de agua fría y ACS, avalan la utilización del PP-R en su versión
monocapa.
Su idoneidad se evidencia por haber sido la principal elección tanto del canal prescriptor como
del instalador.
La constante inversión en la producción queda patente con la evolución de las posibles gamas
de tuberías y diámetros, abarcando desde diámetro 16 mm hasta 450 mm, con la opción de
fabricación hasta diámetro 630 mm. La calidad de las tuberías del Sistema NIRON reside, junto
a su excelente diseño y procesado, en su materia prima. Italsan trabaja en estrecha
colaboración con Nupi Industrie Italiane S.p.A. para proporcionar soluciones innovadoras y
de creación de valor, a fin de obtener productos finales de máxima calidad adaptados a las
necesidades del mercado. El uso de materia prima con origen acreditado y certificado,
es una característica exigible en los productos, a fin de asegurar la idoneidad para las
aplicaciones a las que sometemos nuestras tuberías. Realización de puntos deslizantes, puntos
fijos y anclajes Un aspecto fundamental a tratar en términos de suportación es la garantía de los
puntos deslizantes, fijos y anclajes en la instalación. Todos los materiales utilizados en
instalaciones dilatan y se contraen con el incremento y el descenso de la temperatura del fluido
transportado y del ambiente. Por lo tanto se debe considerar de forma detallada su
comportamiento ante las mismas.
Las instalaciones con trasiego de fluido sin temperatura no sufrirán dilatación, con lo que las
recomendaciones en cuanto a dilatación térmica son exclusivas para las instalaciones que
trasiegas fluido con temperatura. En estos casos el efecto de dilatación se debe considerar
cuando la instalación está vista debido que la tubería dilata libremente sin una geometría
determinada. Las tuberías empotradas no presentan dilatación debido a que es absorbida por el
propio material, dilatando interiormente y generando unas microarrugas no susceptibles al ojo
humano. Suportación mediante abrazaderas isofónicas lisas Sistema NIRON.
Se recomienda la colocación de las abrazaderas isofónicas con goma lisa Sistema NIRON en
todas las instalaciones con tubería NIRON a fin de garantizar una respuesta adecuada de la
suportación.
El revestimiento con goma lisa mejora el deslizamiento de la tubería en caso de proponer la
instalación deslizante.
La misma abrazadera dispone de unas arandelas espaciadoras extraíbles. Estas arandelas
tienen por objetivo permitir el deslizamiento de la tubería debido a la dilatación por efecto de la
temperatura o, en el caso de extraerlas, permitir realizar un punto fijo.
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Métodos de suportación:
Suportación mediante abrazaderas isofónicas estriadas. Con la utilización de la gama de
abrazaderas con goma estriada, se corre el riesgo de que en cuanto deslice la tubería las
estrías bloqueen en movimiento, dando lugar a puntos fijos indeseados y en muchos casos
extrayendo la goma de la abrazadera.
La carga máxima de las abrazaderas Sistema NIRON cumple con los requisitos que marca la
RAL-GZ/B.
Para su determinación se usan métodos estadísticos específicos relacionados con la carga de
rotura.
Se considera una deformación máxima igual al menor de los siguientes valores: 1,5 mm o 2%
del diámetro máximo de la abrazadera.
Distancias máximas entre abrazaderas : La distancia máxima y la correcta colocación de
abrazaderas es un aspecto fundamental para la correcta instalación de la tubería.
Dicha distancia se debe respetar en todo momento, sin ganar centímetros entre las
abrazaderas.
Cabe mencionar el hecho de que las abrazaderas deberán abrazar independientemente cada
una de las tuberías sin perjudicar el aislamiento colocado.
La distancia máxima entre abrazaderas, dependiendo de la temperatura del fluido, el diámetro
externo y la tipología de tubería serán las indicadas en las tablas 1, 2, 3 y 4 del presente
manual.
En todos los casos las distancias recomendadas para instalaciones verticales podrán
multiplicarse por 1,3, según UNE EN 806-4 y UNE ENV 12108 (ver Suportación de montantes).
Los sistemas de unión por fusión molecular de las tuberías y accesorios NIRON son los
siguientes:
• Soldadura socket.
-Soldadura mediante polifusores de pala.
-Soldadura mediante máquinas de carro.
• Electrofusión.
• Soldadura a tope.
1.- Corte:
• Corte el tubo en ángulo recto con un cortatubo adecuado.
• Si el corte no se realiza perpendicular, pueden quedar restos de material fundido en el interior
del accesorio, lo que obstruiría al paso.
• Asegúrese de que los elementos estén perfectamente limpios antes de la soldadura.
• Marque la profundidad de inserción sobre la superficie del tubo, con la ayuda de la galga
Italsan.
2.- Calentamiento:
• Monte las matrices correspondientes al diámetro del tubo que se va a soldar.
• Conecte la soldadora a la red de 230 V CA.
• Espere a que la soldadora alcance la temperatura de trabajo.
• La temperatura correcta de la soldadora para fusión del PP-R debe ser entre 260oC +-10oC .
• Inserte simultáneamente con una ligera presión el tubo y el rácor en las matrices
correspondientes.
• Una vez realizada la inserción total, caliente ambas piezas durante el tiempo indicado en la
Tabla indicada por el fabricante
3.- Termofusión:
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• Una vez transcurrido el tiempo de calentamiento indicado inserte el tubo en el accesorio
practicando una ligera presión sin rotación.
• Las correcciones de alineación se deben realizar inmediatamente después de la inserción
para evitar tensiones en la soldadura.
• Este tipo de unión, mediante soldadura socket molecular asegura una resistencia perfecta
incluso en las condiciones de uso más extremas. Como punto de partida para el dimensionado
de una instalación cabe considerar la existencia del CTE (Código Técnico de la Edificación)
Documento Básico: DB Salubridad:
Sección HS 4: Suministro de agua.
En todas las instalaciones de suministro de agua el cumplimiento de los requisitos mínimos
establecidos en el CTE son de aplicación para cualquier tipo de material. Dimensionado de las
redes de distribución de agua fría según CTE HS4 :Dimensionado de las redes de distribución
1) El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable
de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar
en función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos.
2) Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada
instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen
funcionamiento y la economía de la misma.
Dimensionado de los tramos
1) El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se
partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor
pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.
2) El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:
El caudal máximo de cada tramos será igual a la suma de los caudales de los puntos de
consumo.
a) alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla indicada.
b) Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un
criterio adecuado.
c) Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por
el coeficiente de simultaneidad correspondiente.
d) Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
i) Tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
ii) Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s
e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función decl caudal y de la
velocidad.
Comprobación de la presión:
1) Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera
los valores mínimos (1 o 1,5 bar) y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor
máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:
a) Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada
tramo.
b) Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre
la longitud
c) real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.
d) Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las
pérdidas de presión del circuito, se comprueba si son sensiblemente iguales a la presión
disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual
del punto de consumo más desfavorable.
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Las pruebas de las instalaciones interiores agua fría:
Las instalaciones de agua fría se deberán probar conforme el método A de norma UNE ENV
12108:2002, según el CTE. La empresa instaladora estará obligada a efectuar una
prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios
que integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control.
Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos
terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada
de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de
alimentación.
A continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá en
funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba.
Redes de ACS Según la Instrucción técnica IT 2.2.2 “Pruebas de estanquidad de redes de
tuberías de agua” del RITE, la prueba de instalaciones de ACS se realizará de la siguiente
manera:
Prueba preliminar de estanquidad:
Esta prueba se debe efectuar a baja presión utilizando el fluido transportado o agua a la presión
de llenado. El objetivo de esta prueba es detectar fallos de continuidad en la red y evitar
cualquier daño a la hora de realizar la prueba de resistencia mecánica.
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La duración de la prueba será la necesaria para garantizar la estanquidad de todas las uniones.
Prueba de resistencia mecánica Esta prueba se efectuará a continuación de la prueba
preliminar: una vez llenada la red con el fluido de prueba, se someterá a las uniones a un
esfuerzo por la aplicación de la presión de prueba. La presión de prueba será equivalente a dos
veces la presión máxima efectiva de trabajo a la temperatura de servicio, con un mínimo de 6
bar. Los equipos, aparatos y accesorios que no soporten dichas presiones quedarán excluidos
de la prueba. La prueba hidráulica de resistencia mecánica tendrá la duración suficiente para
verificar visualmente la resistencia estructural de los equipos y tuberías sometidos a la misma.
Pruebas de funcionamiento :
a) Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua.
b) Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de
grifos estimados en la simultaneidad.
c) Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una
vez realizado el equilibrado b) hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos
uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las
últimas 24 horas.
d) Medición de la temperatura de la red.
e) Con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las
temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del retorno no debe ser
inferior en 3 ºC a la de la salida del acumulador.
Prueba preliminar de estanquidad:
Realización de una prueba preliminar de estanquidad idéntica a las redes de ACS.
Prueba de resistencia mecánica:
Esta prueba se efectuará a continuación de la prueba preliminar: una vez llenada la red con el
fluido de prueba, se someterá a las uniones a un esfuerzo por la aplicación de la presión de
prueba.
En el caso de circuitos cerrados de agua refrigerada o de agua caliente hasta una temperatura
máxima de servicio de 100OC la presión de prueba será equivalente a una vez y media la
presión máxima efectiva de trabajo a la temperatura de servicio, con un mínimo de 6 bar.
Indicaciones de uso Ambientales
Se recomienda realizar las operaciones de soldadura en un lugar seco, resguardado de
condiciones climáticas adversas (lluvia, viento, humedad) y con las temperaturas
ambientes siguientes en función del proceso de soldadura:
• Soldadura socket entre -5 y +40 OC
• Electrofusión entre -10 y +45OC
• Soldadura a tope entre -5 y +40OC
En caso de realización de la instalación a bajas temperaturas, evite golpear, aplastar y doblar
los tubos, especialmente en las puntas.
Saneamiento de puntas Se deberán sanear las puntas en las tuberías, mediante un corte de 5
cm, a fin de evitar microfisuras derivadas de golpes o mala manipulación durante el transporte
y/u obra.
Evite el uso de tubos que presenten roturas, incisiones o mellas.
Curvatura:
El tubo se puede curvar en frío con un radio de curvatura igual o mayor a 8 veces el diámetro
del tubo.
No caliente el tubo con una llama para curvarlo, ya que la temperatura no controlada podría
alterar la estructura molecular del PPR.
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Según norma UNE EN 806-4, en caso de que la tubería se aloje en un tubo protector, los tubos
protectores que encierran la tubería NIRON se deben instalar con radios de curvatura no
inferiores a 8 veces el diámetro exterior de la tubería que alberga. Exposición a rayos UV
En ningún caso, la instalación de tubería NIRON debe estar expuesta directamente a los rayos
UV. El máximo tiempo de exposición directa son 3 meses.
En caso contrario la tubería sufrirá foto degradación y consecuentemente un envejecimiento
prematuro.
Ubicación de las instalaciones:
Instalaciones empotradas : Esta ubicación está plenamente recomendada para las tuberías de
polipropileno NIRON en cualquiera de sus gamas.
• La tubería se puede empotrar en contacto directo con yeso, cal o cemento.
• Cuando se traspasan juntas de dilatación ninguna tubería debe estar sometida a fuerzas
externas y se debe dejar que dilate libremente. En el caso de instalación empotrada, las
tuberías deberán estar encamisadas con el objetivo de permitir su libre dilatación en la junta de
dilatación.
• En los puntos de unión con los accesorios, codos y tes empotrados, se recomienda dejar en la
regata por donde pasa el tubo trozos de porexpan o materiales similares comprimibles.
Instalaciones vistas:
Tal y como se detalla en el CAPITULO 3 de Recomendaciones de montaje , el aspecto más
importante en caso de instalación vista con trasiego de fluido con temperatura es el correcto
planteamiento de la suportación.
Instalaciones enterradas:
Según informe UNE 53394:2006 IN la profundidad mínima para instalaciones enterradas en
zanja debe proteger las tuberías de las cargas móviles de circulación rodada, de las cargas
fijas, del material de relleno y de las variaciones de temperatura del medio ambiente.
Como norma general, bajo calzada o terreno con circulación rodada posible, la profundidad
mínima será de 1 m hasta la generatriz superior del tubo y en aceras o lugares sin circulación
rodada la profundidad mínima se podrá reducir hasta 0,8m.

Ramón González Fabra
Enginyer Tècnic Industrial
Col. Núm. 13.375

Lleida, juliol de 2018
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OBJECTE MEMÒRIA D’EXECUCIÓ
2.

L'objecte de la present memòria d’execució és definir com s’executarà els càlculs obtinguts en el
present projecte sobre la substitució de la xarxa de les instal·lacions d’aigua freda, d’aigua calenta
sanitària i climatització de l’edifici FASE III (Edifici Antic) de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de
Lleida.
La proposta es basarà en la normativa aplicable indicada en el present projecte.
Amb la nova instal·lació de canonades es pretèn que arribi a tots els punts de consum descrits en el
present projecte el cabal necessari, tenint en compte les pèrdues de càrrega existents al llarg de total la
instal·lació hidraúlica.

AGENTS DEL PROJECTE
Projecte:
Títol projecte:

Substitució de la xarxa de les instal·lacions d’aigua freda, d’aigua calenta sanitària i
climatització de l’edifici FASE III (Edifici Antic) de l’HUAV
Emplaçament: Av. Rovira Roure, 80. 25198 LLEIDA
Promotor/s:
Promotor
Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Representat per Mateu Huguet Recasens
Adreça
Av. Rovira Roure
Municipi
Lleida

NIF
NIF
núm.
Codi Postal

Q5855029-D
40854846-S
80
25198

2.1.

PUNT5 ENGINY S.L.
Ramon González Fabra
13.375
Telèfon
C/ Col·legi
Lleida

NIF
NIF

B25721614
43716696k

647820809
núm.
22
Codi Postal 25001

Per tal de dur a terme la redacció del present projecte s’ha tingut present les dades de partida
aportades per part de la propietat, així com visitar les instal·lacions anotant en camp els punts de
consum de les diferents plantes i les característiques de les canonades existents.
D’aquesta manera s’acorda quin tipus de material substituirà a les canonades existents, així com els
diferents elements hidraúlics a instal·lar.

QUALITAT DE L’AIGUA

L'aigua de la instal·lació ha de complir el que estableix la legislació vigent sobre l'aigua per a consum
humà.
Les companyies subministradores han de facilitar les dades de cabal i pressió que serviran de base per
al dimensionament de la instal·lació.
Els materials que s’hagin d’utilitzar en la instal·lació, amb relació a la seva afectació a l'aigua que
subministrin, s’han d'ajustar als requisits següents:
a) per a les canonades i accessoris s’han d’utilitzar materials que no produeixin concentracions de
substàncies nocives que excedeixin els valors permesos pel Reial decret 140/2003, de 7 de febrer;
b) no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat de l'aigua subministrada;
c) han de ser resistents a la corrosió interior;
d) han de ser capaços de funcionar eficaçment en les condicions de servei previstes;
e) no han de presentar incompatibilitat electroquímica entre si;
f) han de ser resistents a temperatures de fins a 40 ºC, i a les temperatures exteriors del seu entorn
immediat;
g) han de ser compatibles amb l'aigua subministrada i no han d’afavorir la migració de substàncies dels
materials en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i netedat de l’aigua de consum humà;
h) el seu envelliment, fatiga, durabilitat i les restants característiques mecàniques, físiques o quí- miques
no han de disminuir la vida útil prevista de la instal·lació.
Per complir les condicions anteriors es poden utilitzar revestiments, sistemes de protecció o sistemes de
tractament d'aigua. La instal·lació de subministrament d'aigua ha de tenir característiques adequades
per evitar el desenvolupament de gèrmens patògens i no afavorir el desenvolupament de la biocapa
(biofilm).
2.2.

Redactor/s:
Empresa
Autor
Col·legiat
Adreça
Municipi

PROPIETATS DE LA INSTAL·LACIÓ

PROTECCIÓ CONTRA RETORNS

S’han de disposar sistemes antiretorn per evitar la inversió del sentit del flux en els punts que figuren a
continuació, així com en qualsevol altre que resulti necessari:
a) després dels comptadors;
b) a la base de les ascendents;
c) abans de l'equip de tractament d'aigua;
d) als tubs d'alimentació no destinats a usos domèstics;
e) abans dels aparells de refrigeració o climatització.
Les instal·lacions de subministrament d'aigua no es poden connectar directament a instal·lacions
d'evacuació ni a instal·lacions de subministrament d'aigua provinent d'un altre origen que la xarxa
pública. En els aparells i equips de la instal·lació, l'arribada d'aigua s’ha de fer de tal manera que no es
produeixin retorns. Els antiretorns s’han de disposar combinats amb aixetes de buidatge de tal manera
que sempre sigui possible buidar qualsevol tram de la xarxa.
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2.3.

CONDICIONS MÍNIMES DE SUBMINISTRAMENT

En els punts de consum la pressió mínima ha de ser:
a) 100 kPa per a aixetes comunes;
b) 150 kPa per a fluxors i escalfadors.
La pressió en qualsevol punt de consum no ha de superar 500 kPa.

MEMÒRIA

En cas que la connexió de servei es porti a terme des d'una captació privada o en zones rurals en les
quals no hi hagi una xarxa general de subministrament d'aigua, els equips a instal·lar (a més de la
captació pròpiament dita, són els següents:
vàlvula de peu, bomba per al trascolament de l'aigua i vàlvules de registre i general de tall.
Instal·lació general : La instal·lació general ha de contenir, en funció de l'esquema adoptat, els elements
que li corresponguin dels que s’esmenten en els apartats següents.

La temperatura d’ACS en els punts de consum ha d'estar compresa entre 50 ºC i 65 ºC,
2.4.

DISSENY I MANTENIMENT

Excepte en habitatges aïllats i adossats, els elements i equips de la instal·lació que ho requereixin, com
ara el grup de pressió, els sistemes de tractament d'aigua o els comptadors, s’han d'instal·lar en locals
les dimensions dels quals siguin suficients perquè se’n pugui portar a terme el manteniment
adequadament.
Les xarxes de canonades, fins i tot en les instal·lacions interiors particulars si és possible, s’han de
dissenyar de tal manera que siguin accessibles per al seu manteniment i reparació, per a la qual cosa
han d'estar a la vista, allotjades en espais o xemeneies de ventilació registrables o disposar d'arquetes
o registres.
Si es disposa una instal·lació per subministrar aigua que no sigui apta per al consum, les canonades,
les aixetes i els altres punts terminals d'aquesta instal·lació han d'estar adequadament assenyalats
perquè puguin ser identificats com a tals de manera fàcil i inequívoca.
S’ha de disposar un sistema de comptabilització tant d'aigua freda com d'aigua calenta per a cada unitat
de consum individualitzable.

Clau de tall general: La clau de tall general serveix per interrompre el subministrament a l'edifici, i ha
d’estar situada dins de la propietat, en una zona d'ús comú, accessible per a la seva manipulació i
assenyalada adequadament per permetre’n la identificació.
Si es disposa un armari o arqueta del comptador general, s’ha d’allotjar al seu interior.
- Filtre de la instal·lació general : El filtre de la instal·lació general ha de retenir els residus de l'aigua que
puguin donar lloc a corrosions en les canalitzacions metàl·liques. S'ha d’instal·lar a continuació de la
clau de tall general. Si es disposa armari o arqueta del comptador general, s’ha d’allotjar al seu interior.
El filtre ha de ser de tipus Y amb un llindar de filtratge comprès entre 25 i 50 μm, amb malla d'acer
inoxidable i bany de plata, per evitar la formació de bacteris i autonetejable. La situació del filtre ha de
ser tal que permeti realitzar adequadament les operacions de neteja i manteniment sense necessitat de
tall de subministrament.
-

Armari o arqueta del comptador general: L'armari o arqueta del comptador general ha de
contenir, disposats en aquest ordre, la clau de tall general, un filtre de la instal·lació general, el
comptador, una clau, aixeta o ràcord de prova, una vàlvula de retenció i una clau de sortida. La
seva instal·lació s’ha de realitzar en un pla paral·lel al del terra.

-

La clau de sortida ha de permetre la interrupció del subministrament a l'edifici. La clau de tall
general i la de sortida serveixen per al muntatge i desmuntatge del comptador general.

-

Tub d'alimentació: El traçat del tub d'alimentació s’ha de realitzar per zones d'ús comú. En cas
d'anar encastat s’han de disposar registres per a la seva inspecció i control de fugues, almenys
en els seus extrems i en els canvis de direcció.

-

Distribuïdor principal: El traçat del distribuïdor principal s’ha de realitzar per zones d'ús comú.
En cas d'anar encastat s’han de disposar registres per a la seva inspecció i control de fugues,
almenys en els seus extrems i en els canvis de direcció. S'ha d'adoptar la solució de distribuïdor
en anell en edificis com ara els d'ús sanitari, en els quals en cas d'avaria o reforma el
subministrament interior hagi de quedar garantit.

-

S’han de disposar claus de tall a totes les derivacions, de tal manera que en cas d'avaria en
qualsevol punt no s’hagi d’interrompre tot el subministrament.

-

Ascendents o muntants: Les ascendents o muntants han de transcórrer per zones d'ús comú
d’aquest. Han d'anar allotjades en recintes o espais, construïts amb aquesta finalitat. Els
recintes esmentats o espais, que poden ser d'ús compartit només amb altres instal·lacions
d'aigua de l'edifici, han de ser registrables i tenir les dimensions suficients perquè s’hi puguin

A les xarxes d’ACS s’ha de disposar una xarxa de retorn quan la longitud de la canonada d'anada al
punt de consum més allunyat sigui igual o més gran que 15 m.
A les zones de pública concurrència dels edificis, les aixetes dels lavabos i les cisternes han d'estar
dotades de dispositius d'estalvi d'aigua.
La instal·lació de subministrament d'aigua desenvolupada en el projecte de l'edifici ha d'estar composta
d'una connexió de servei, una instal·lació general i, en funció de si la comptabilització és única o
múltiple, de derivacions col·lectives o instal·lacions particulars.
3.

ELEMENTS QUE FORMEN PART DE LA INSTAL·LACIÓ

Xarxa d'aigua freda :
Connexió de servei: La connexió de servei ha de disposar, com a mínim, dels elements següents:
a) una clau de presa o un collarí de presa en càrrega, sobre la canonada de distribució de la xarxa
exterior de subministrament que obri el pas a la connexió de servei;
b) un tub de connexió de servei que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general;
c) una clau de tall a l'exterior de la propietat.
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realitzar les operacions de manteniment. Les ascendents han de disposar a la seva base d'una
vàlvula de retenció, una clau de tall per a les operacions de manteniment i d'una clau de pas
amb aixeta o tap de buidatge, situades en zones de fàcil accés i assenyalades de manera
convenient. La vàlvula de retenció es disposa en primer lloc, segons el sentit de circulació de
l'aigua.
-

A la part superior s’han d'instal·lar dispositius de purga, automàtics o manuals, amb un
separador o cambra que redueixi la velocitat de l'aigua facilitant la sortida de l'aire i disminuint
els efectes dels possibles cops d'ariet.

-

Comptadors divisionaris: Els comptadors divisionaris s’han de situar en zones d'ús comú de
l'edifici, de fàcil i lliure accés. Han de disposar d’una preinstal·lació adequada per a una
connexió d'enviament de senyals per a lectura a distància del comptador. Abans de cada
comptador divisionari s’ha de disposar una clau de tall. Després de cada comptador s’ha de
disposar una vàlvula de retenció.

-

Instal·lacions particulars: Les instal·lacions particulars han d’estar compostes dels elements
següents:
a) una clau de pas situada a l'interior de la propietat particular en un lloc accessible per a la
seva manipulació;
b) derivacions particulars, el traçat de les quals s’ha de realitzar de manera que les derivacions
a les cambres humides siguin independents. Cadascuna d'aquestes derivacions ha de disposar
d’una clau de tall, tant per a aigua freda com per a aigua calenta;
c) ramals d'enllaç;
d) punts de consum, dels quals, tots els aparells de descàrrega, tant dipòsits com aixetes, els
escalfadors d'aigua instantanis, els acumuladors, les calderes individuals de producció d’ACS i
calefacció i, en general, els aparells sanitaris, han de portar una clau de tall individual.

-

Derivacions col·lectives: Han de transitar per zones comunes i en el seu disseny s'han d’aplicar
condicions anàlogues a les de les instal·lacions particulars.

-

Sistemes de control i regulació de la pressió com sistemes de sobreelevació: grups de pressió:
El sistema de sobreelevació s’ha de dissenyar de tal manera que es pugui subministrar a zones
de l'edifici alimentables amb pressió de xarxa, sense necessitat de la posada en marxa del
grup. Disposaran d’accionament regulable, també anomenats de cabal variable, que pot
prescindir del dipòsit auxiliar d'alimentació i ha de disposar d’un variador de freqüència que
accioni les bombes mantenint constant la pressió de sortida, independentment del cabal
sol·licitat o disponible; una de les bombes ha de mantenir la part de cabal necessari per al
manteniment de la pressió .

-

Grups de pressió: El grup de pressió s'ha d’instal·lar en un local d'ús exclusiu que també pot
albergar el sistema de tractament d'aigua. Les dimensions d’aquest local han de ser suficients
per realitzar les operacions de manteniment.

-

Sistemes de reducció de la pressió: S’han d'instal·lar vàlvules limitadores de pressió en el ramal
o derivació pertinent perquè no se superi la pressió de servei màxima establerta. Quan es
prevegin increments significatius en la pressió de xarxa s’han d'instal·lar vàlvules limitadores de
tal manera que no se superi la pressió màxima de servei en els punts d'utilització.
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-

Sistemes de tractament d'aigua : En el cas que es vulgui instal·lar un sistema de tractament en
la instal·lació interior no ha d’empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors
paramètrics establerts a l’annex I del Reial decret 140/2003.

-

Exigències dels materials: Els materials utilitzats en la fabricació dels equips de tractament
d'aigua han de tenir les característiques adequades pel que fa a resistència mecànica, química i
microbiològica per complir els requeriments inherents tant a l'aigua com al procés de
tractament.

-

Exigències de funcionament: S’han de realitzar les derivacions adequades a la xarxa de manera
que la parada momentània del sistema no suposi discontinuïtat en el subministrament d'aigua a
l'edifici. Els sistemes de tractament han d'estar dotats de dispositius de mesura que permetin
comprovar l'eficàcia prevista en el tractament de l'aigua. Els equips de tractament han de
disposar d'un comptador que permeti mesurar, en la seva entrada, l'aigua utilitzada per al seu
manteniment.

-

Productes de tractament: Els productes químics utilitzats en el procés s’han d’emmagatzemar
en condicions de seguretat en funció de la seva naturalesa i la seva forma d'utilització.

-

Situació de l'equip: El local en què s'instal·li l'equip de tractament d'aigua ha de ser
preferentment d'ús exclusiu, encara que si hi ha un sistema de sobreelevació pot compartir
l'espai d'instal·lació amb aquest. En qualsevol cas el seu accés s’ha de produir des de l'exterior
o des de zones comunes de l'edifici, i ha de quedar restringit al personal autoritzat. Les
dimensions del local han de ser les adequades per allotjar-hi els dispositius necessaris, així
com per realitzar-ne un manteniment i conservació correctes. Ha de disposar de desguàs a la
xarxa general de sanejament de l'immoble, així com una aixeta o presa de subministrament
d'aigua.

Xarxa d’aigua calenta sanitària:
-

Instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS): En el disseny de les instal·lacions d’ACS s’han
d’aplicar condicions anàlogues a les de les xarxes d'aigua freda. Als edificis en els quals sigui
aplicable la contribució mínima d'energia solar per a la producció d'aigua calenta sanitària,
d'acord amb la secció HE-4 del DB-HE, s’han de disposar, a més de les preses d'aigua freda,
previstes per a la connexió de la rentadora i el rentavaixelles, les preses respectives d'aigua
calenta per permetre la instal·lació d'equips bitèrmics. Tant en instal·lacions individuals com en
instal·lacions de producció centralitzada, la xarxa de distribució ha d'estar dotada d'una xarxa
de retorn quan la longitud de la canonada d'anada al punt de consum més allunyat sigui igual o
més gran que 15 m. La xarxa de retorn s’ha de compondre d’un un col·lector de retorn en les
distribucions per grups múltiples de columnes. El col·lector ha de tenir canalització amb pendent
descendent des de l'extrem superior de les columnes d'anada fins a la columna de retorn; cada
col·lector pot recollir totes o diverses de les columnes d'anada, que tinguin igual pressió; les
columnes de retorn: des de l'extrem superior de les columnes d'anada, o des del col·lector de
retorn, fins a l'acumulador o escalfador centralitzat. Les xarxes de retorn han de transitar
paral·lelament a les d'impulsió. Als muntants, s’ha de realitzar el retorn des de la seva part
superior i per sota de l'última derivació particular. A la base d’aquests muntants s’han de
disposar vàlvules d’assentament per regular i equilibrar hidràulicament el retorn. Excepte en
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habitatges unifamiliars o en instal·lacions petites, s’ha de disposar una bomba de recirculació
doble, de muntatge paral·lel o “bessones”, que funcioni de manera anàloga a com s'especifica
per a les del grup de pressió d'aigua freda. En el cas de les instal·lacions individuals pot estar
incorporada a l'equip de producció. Per suportar adequadament els moviments de dilatació per
efectes tèrmics s’han de prendre les precaucions següents: a) en les distribucions principals
s’han de disposar les canonades i els seus ancoratges de tal manera que dilatin lliurement,
segons el que estableix el Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis i les seves
Instruccions tècniques complementàries (ITE) per a les xarxes de calefacció; en els trams
rectes s’ha de considerar la dilatació lineal del material, preveient dilatadors si és necessari,
complint-se per a cada tipus de tub les distàncies que s'especifiquen en el Reglament abans
esmentat. L'aïllament de les xarxes de canonades, tant en impulsió com en retorn, s’ha d'ajustar
al que disposa el Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis i les seves Instruccions
tècniques complementàries (ITE).
-

Regulació i control: En les instal·lacions d’ACS s’ha de regular i controlar la temperatura de
preparació i la de distribució. En les instal·lacions individuals els sistemes de regulació i de
control de la temperatura han d’estar incorporats als equips de producció i preparació. El control
sobre la recirculació en sistemes individuals amb producció directa ha de ser de tal manera que
es pugui fer recircular l'aigua sense consum fins que s’assoleixi la temperatura adequada.

-

Protecció contra retorns: Les condicions generals de la instal·lació de subministrament, la
constitució dels aparells i dispositius instal·lats i el seu mode d'instal·lació s’han de portar a
terme de tal manera que s'impedeixi la introducció de qualsevol fluid en la instal·lació i el retorn
de l'aigua que en surt. La instal·lació no es pot empalmar directament a una conducció
d'evacuació d'aigües residuals. No es poden establir unions entre les conduccions interiors
empalmades a les xarxes de distribució pública i altres instal·lacions, com ara les d'aprofitament
d'aigua que no sigui procedent de la xarxa de distribució pública. Les instal·lacions de
subministrament que disposin de sistema de tractament d'aigua han d'estar proveïdes d'un
dispositiu per impedir-ne el retorn; aquest dispositiu s’ha de situar abans del sistema i al més a
prop possible del comptador general si n’hi ha.

-

Punts de consum d'alimentació directa: En tots els aparells que s'alimenten directament de la
distribució d'aigua, com ara banyeres, lavabos, bidets, aigüeres, safareigs, i en general, en tots
els recipients, el nivell inferior de l'arribada de l'aigua ha d'abocar a 20 mm, almenys, per
damunt de la vora superior del recipient. Els ruixadors de dutxa manual han de tenir incorporat
un dispositiu antiretorn.

-

Dipòsits tancats: Als dipòsits tancats, encara que estiguin en comunicació amb l'atmosfera, el
tub d'alimentació ha de desembocar 40 mm per damunt del nivell màxim de l'aigua, o sigui per
damunt del punt més alt de la boca del sobreeixidor. Aquest sobreeixidor ha de tenir una
capacitat suficient per evacuar un cabal doble del màxim previst d'entrada d'aigua.

-

Derivacions d'ús col·lectiu: Els tubs d'alimentació que no estiguin destinats exclusivament a
necessitats domèstiques han d'estar proveïts d'un dispositiu antiretorn i una purga de control.

-

Les derivacions d'ús col·lectiu dels edificis no es poden connectar directament a la xarxa
pública de distribució, llevat que sigui una instal·lació única a l'edifici.
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-

Connexió de calderes: Les calderes de vapor o d'aigua calenta amb sobrepressió no s'han
d’empalmar directament a la xarxa pública de distribució. Qualsevol dispositiu o aparell
d'alimentació que s'utilitzi ha de partir d'un dipòsit, per al qual s’han de complir les anteriors
disposicions.

-

Grups motobomba: Les bombes no s’han de connectar directament a les canonades d'arribada
de l'aigua de subministrament, sinó que s’han d’alimentar des d'un dipòsit, excepte quan vagin
equipades amb els dispositius de protecció i aïllament que impedeixin que es produeixi
depressió a la xarxa. Aquesta protecció també s’ha d’aplicar a les bombes de cabal variable que
s'instal·lin en els grups de pressió d'acció regulable i ha d’incloure un dispositiu que provoqui el
tancament de l'aspiració i la parada de la bomba en cas de depressió en la canonada
d'alimentació i un dipòsit de protecció contra les sobrepressions produïdes per cop d'ariet. En
els grups de sobreelevació de tipus convencional, s’ha d'instal·lar una vàlvula antiretorn, de
tipus membrana, per esmorteir els possibles cops d'ariet. Separacions respecte a altres
instal·lacions. L'estesa de les canonades d'aigua freda s’ha de fer de tal manera que no resultin
afectades pels focus de calor i, per tant, sempre han de transcórrer separades de les
canalitzacions d'aigua calenta (ACS o calefacció) a una distància de 4 cm, com a mínim. Quan
les dues canonades estiguin en un mateix pla vertical, la d'aigua freda ha d'anar sempre per
sota de la d'aigua calenta. Les canonades han d'anar per sota de qualsevol canalització o
element que contingui dispositius elèctrics o electrònics, així com de qualsevol xarxa de
telecomunicacions, guardant una distància en paral·lel d'almenys 30 cm. Respecte a les
conduccions de gas s’ha de guardar almenys una distància de 3 cm.

-

Senyalització: Les canonades d'aigua potable s'han d’assenyalar amb els colors verd fosc o
blau. Si es disposa una instal·lació per subministrar aigua que no sigui apta per al consum, les
canonades, les aixetes i els altres punts terminals d'aquesta instal·lació han d'estar
adequadament assenyalats perquè puguin ser identificats com a tals de manera fàcil i
inequívoca.

-

Estalvi d'aigua: Tots els edificis en l’ús dels quals es prevegi la concurrència pública han de
disposar de dispositius d'estalvi d'aigua a les aixetes. Els dispositius que es poden instal·lar
amb aquesta finalitat són: aixetes amb airejadors, aixetes termostàtiques, aixetes amb sensors
infrarojos, aixetes amb polsador temporitzador, fluxors i claus de regulació abans dels punts de
consum. Els equips que utilitzin aigua per a consum humà en la condensació d'agents
frigorífics, s’han d’equipar amb sistemes de recuperació d'aigua. L’abast del present projecte
inclou el sistema de canalització com ara canonades, aïllaments, suports, valvuleria,etc. d’aigua
freda sanitària(AFS), aigua calenta sanitària (ACS) i recirculació(RACS), així com canonades i
elements hidràulics de climatització, exceptuant els elements productors d’energia i els dipòsits
d’ACS, AFS, i el sistema de bombeig.
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4.

DIMENSIONAMENT

Reserva d'espai a l'edifici: Als edificis dotats amb comptador general únic s’ha de preveure un espai per
a un armari o una cambra per allotjar-hi el comptador general de les dimensions indicades en la taula
4.1.:
En quan al dimensionament de les xarxes de distribució, el càlcul s’ha de realitzar amb un primer
dimensionament seleccionant el tram més desfavorable d’aquesta i se n’obtenen uns diàmetres previs
que posteriorment és necessari comprovar en funció de la pèrdua de càrrega que s'obtingui amb
aquests. Aquest dimensionament s’ha de fer sempre tenint en compte les peculiaritats de cada
instal·lació i els diàmetres obtinguts han de ser els mínims que facin compatibles el bon funcionament i
l'economia d’aquesta.
En quan al dimensionament dels trams, el dimensionament de la xarxa s’ha de fer a partir del
dimensionament de cada tram, i per a això es parteix del circuit considerat més desfavorable, que és el
que tingui més pèrdua de pressió a causa tant del fregament com de la seva altura geomètrica. El
dimensionament dels trams s’ha de fer d'acord amb el procediment següent:
a) el cabal màxim de cada tram ha de ser igual a la suma dels cabals dels punts de consum alimentats
per aquest d'acord amb la taula 2.1.
b) establiment dels coeficients de simultaneïtat de cada tram d'acord amb un criteri adequat. c)
determinació del cabal de càlcul en cada tram com a producte del cabal màxim pel coeficient de
simultaneïtat corresponent.
d) elecció d'una velocitat de càlcul compresa dins dels intervals següents:
i) canonades metàl·liques: entre 0,50 i 2,00 m/s
ii) canonades termoplàstiques i multicapes: entre 0,50 i 3,50 m/s
e) obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del cabal i de la velocitat.
La Comprovació de la pressió; S’ha de comprovar que la pressió disponible en el punt de consum més
desfavorable supera amb els valors mínims indicats en l'apartat 2.1.3 i que en tots els punts de consum
no se supera el valor màxim indicat en el mateix apartat, d'acord amb el següent:
a) determinar la pèrdua de pressió del circuit sumant les pèrdues de pressió total de cada tram. Les
pèrdues de càrrega localitzades es poden estimar en un 20% al 30% de la produïda sobre la longitud
real del tram o avaluar-se a partir dels elements de la instal·lació.
b) comprovar la suficiència de la pressió disponible: una vegada obtinguts els valors de les pèrdues de
pressió del circuit, s’ha de comprovar si són sensiblement iguals a la pressió disponible que queda
després de descomptar a la pressió total l'altura geomètrica i la residual del punt de consum més
desfavorable. En cas que la pressió disponible en el punt de consum sigui inferior a la pressió mínima
exigida seria necessària la instal·lació d'un grup de pressió. Dimensionament de les derivacions a
cambres humides i ramals d'enllaç: Els ramals d'enllaç als aparells domèstics s’han de dimensionar
d’acord amb el que s'estableix en la taula 4.2.
A la resta, s’han de tenir en compte els criteris de subministrament donats per les característiques de
cada aparell i s’ha de dimensionar en conseqüència. Els diàmetres dels diferents trams de la xarxa de
subministrament s’han de dimensionar d’acord amb el procediment establert en l'apartat 4.2, i com a
mínim s’han d’adoptar els valors de la taula 4.3: Dimensionament de les xarxes: El dimensionament de
les xarxes d'impulsió d’ACS ;per a les xarxes d'impulsió o anada d’ACS s’ha de seguir el mateix mètode
de càlcul que per a xarxes d'aigua freda.
Dimensionament de les xarxes de retorn d’ACS: Per determinar el cabal que circularà pel circuit de
retorn, s'ha d’estimar que a l'aixeta més allunyada la pèrdua de temperatura sigui com a màxim de 3 ºC
des de la sortida de l'acumulador o intercanviador si s'escau. En qualsevol cas no poden recircular
menys de 250 l/h en cada columna, si la instal·lació respon a aquest esquema, per poder efectuar un
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adequat equilibratge hidràulic. El cabal de retorn es pot estimar segons regles empíriques de la forma
següent:
a) considerar que recircula el 10% de l'aigua d'alimentació, com a mínim. De qualsevol forma es
considera que el diàmetre interior mínim de la canonada de retorn és de 16 mm.
b) els diàmetres en funció del cabal recirculat s'indiquen en la taula 4.4.
Càlcul de l'aïllament tèrmic: El gruix de l'aïllament de les conduccions, tant en l'anada com en el retorn,
s’ha de dimensionar d'acord amb l'indicat en el Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE) i
les seves Instruccions tècniques complementàries (ITE).
Càlcul de dilatadors: En els materials metàl·lics es pot aplicar l'especificat en la norma UNE 100
156:1989 i per als materials termoplàstics el que s’indica en la norma UNE ENV 12 108:2002. En tot
tram recte sense connexions intermèdies amb una longitud superior a 25 m s'han d'adoptar les mesures
oportunes per evitar possibles tensions excessives de la canonada, motivades per les contraccions i
dilatacions produïdes per les variacions de temperatura. El millor punt per col·locarlos es troba
equidistant de les derivacions més pròximes a les línies repartidores.
Dimensionament dels equips, elements i dispositius de la instal·lació: El Dimensionament dels
comptadors, el calibre nominal dels diferents tipus de comptadors s'ha d’adequar, tant en aigua freda
com calenta, als cabals nominals i màxims de la instal·lació.
Càlcul del grup de pressió: Càlcul del dipòsit auxiliar d'alimentació El volum del dipòsit s’ha de calcular
en funció del temps previst d'utilització, aplicant l’expressió següent: V = Q ⋅ t ⋅ 60 ,on: V és el volum
del dipòsit [l]; Q és el cabal màxim simultani [dm3 /s]; t és el temps estimat (de 15 a 20) [min].
L'estimació de la capacitat d'aigua es pot realitzar amb els criteris de la norma UNE 100 030:1994.
Càlcul de les bombes : El càlcul de les bombes s’ha de fer en funció del cabal i de les pressions
d'arrencada i parada de la/les bomba/es (mínima i màxima, respectivament), sempre que no s'instal·lin
bombes de cabal variable. En aquest segon cas la pressió és en funció del cabal sol·licitat en cada
moment i sempre constant. El nombre de bombes a instal·lar en el cas d'un grup de tipus convencional,
excloent les de reserva, s’ha de determinar en funció del cabal total del grup. S’han de disposar dues
bombes per a cabals de fins a 10 dm3 /s, tres per a cabals de fins a 30 dm3 /s i 4 per a més de 30 dm3
/s.
El cabal de les bombes ha ser el màxim simultani de la instal·lació o cabal punta i s’ha de fixar per l'ús i
les necessitats de la instal·lació.
La pressió mínima o d'arrencada (Pb) ha de ser el resultat de sumar l'altura geomètrica d'aspiració (Ha),
l'altura geomètrica (Hg), la pèrdua de càrrega del circuit (Pc) i la pressió residual a l'aixeta, clau o fluxor
(Pr).
Càlcul del dipòsit de pressió: Per a la pressió màxima s'ha d’adoptar un valor que limiti el nombre
d'arrencades i parades del grup de manera que es prolongui tant com es pugui la seva vida útil. Aquest
valor ha d’estar comprès entre 2 i 3 bar per damunt del valor de la pressió mínima. El càlcul del seu
volum s’ha de fer amb la fórmula següent: Vn = Pb x Va / Pa on: Vn és el volum útil del dipòsit de
membrana; Pb és la pressió absoluta mínima; Va és el volum mínim d'aigua; Pa és la pressió absoluta
màxima.
Càlcul del diàmetre nominal del reductor de pressió El diàmetre nominal s'ha d’establir aplicant els
valors especificats en la taula 4.5 en funció del cabal màxim simultani:
Mai no s’han de calcular en funció del diàmetre nominal de les canonades.
Dimensionament dels sistemes i equips de tractament d'aigua
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Determinació de la mida dels aparells dosificadors :La mida apropiada de l'aparell s’ha de prendre en
funció del cabal punta en la instal·lació, així com del consum mensual mitjà d'aigua previst, o quan no
n’hi hagi s’ha de prendre com a base un consum d'aigua previsible de 60 m3 en 6 mesos, si s'ha de
tractar tant l'aigua freda com l’ACS, i de 30 m3 en 6 mesos si només ha de ser tractada l'aigua
destinada a l'elaboració d’ACS. El límit de treball superior de l'aparell dosificador, en m3 /h, ha de
correspondre com a mínim al cabal màxim simultani o cabal punta de la instal·lació. El volum de
dosificació per càrrega, en m3 , no ha de sobrepassar el consum d'aigua previst en 6 mesos.
Determinació de la mida dels equips de descalcificació: S’ha de prendre com a cabal mínim 80 litres per
persona i dia.
Construcció-Execució: La instal·lació de subministrament d'aigua s'ha d’executar amb subjecció al
projecte, a la legislació aplicable, a les normes de la bona construcció i a les instruccions del director
d'obra i del director de l'execució de l'obra.
Durant l'execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció en la instal·lació
interior, s'han d'utilitzar tècniques apropiades per no empitjorar l'aigua subministrada i no incomplir en
cap cas els valors paramètrics establerts a l'annex I del Reial decret 140/2003. 5.1.1 Execució de les
xarxes de canonades.
Condicions generals: L'execució de les xarxes de canonades s’ha de realitzar de manera que
s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense danyar o deteriorar la resta de l'edifici,
conservant les característiques de l'aigua de subministrament respecte de la seva potabilitat, evitant
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la màxima durada possible de la
instal·lació així com les millors condicions per al seu manteniment i conservació.
Les canonades ocultes o encastades han de transcórrer preferentment per xemeneies de ventilació o
cambres de fàbrica realitzades a aquest efecte o prefabricades, sostres o terres tècnics, murs cortina o
envans tècnics. Si això no és possible, per regates realitzades en paraments de gruix adequat, i no
n’està permès l’encastament en envans de maó foradat senzill. Quan transcorrin per conductes,
aquests han d’estar degudament ventilats i han de disposar d’un sistema de buidatge adequat.
El traçat de les canonades vistes s'ha d’efectuar de manera neta i ordenada. Si estan exposades a
qualsevol tipus de deteriorament per cops o xocs fortuïts, s’han de protegir adequadament.
L'execució de xarxes enterrades ha d’assegurar preferentment la protecció enfront de fenòmens de
corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. Les conduccions no han de
ser instal·lades en contacte amb el terreny i sempre han de disposar d'un revestiment de protecció
adequat. Si és necessari, a més del revestiment de protecció, s’ha de procedir a realitzar una protecció
catòdica, amb ànodes de sacrifici i, si s’escau, amb corrent imprès.
Unions i juntures: Les unions dels tubs han de ser estanques.
Les unions de tubs han de resistir adequadament la tracció, o bé la xarxa l'ha d’absorbir amb l'adequat
establiment de punts fixos, i en canonades enterrades mitjançant estreps i suports disposats en corbes i
derivacions.
En les unions de tubs d'acer galvanitzat o zincat les rosques dels tubs han de ser del tipus cònic,
d'acord amb la norma UNE 10 242:1995. Els tubs només es poden soldar si la protecció interior es pot
restablir o si se’n pot aplicar una de nova. Són admissibles les soldadures fortes, sempre que se
segueixin les instruccions del fabricant. Els tubs no es poden corbar excepte quan es verifiquin els
criteris de la norma UNE EN 10 240:1998. En les unions tub-accessori s'han d’observar les indicacions
del fabricant.
Les unions de tubs de coure es poden realitzar per mitjà de soldadura o per mitjà de maneguets
mecànics. La soldadura, per capil·laritat, tova o forta, es pot realitzar mitjançant maneguets per soldar
per capil·laritat o per endoll soldat. Els maneguets mecànics poden ser de compressió, d'ajust cònic i de
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pestanyes. Les unions de tubs de plàstic s’han de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
Proteccions:
Protecció contra la corrosió: Les canonades metàl·liques s’han de protegir contra l'agressió de tot tipus
de morters, del contacte amb l'aigua en la seva superfície exterior i de l'agressió del terreny mitjançant
la interposició d'un element separador de material adequat i instal·lat de manera contínua en tot el
perímetre dels tubs i en tota la seva longitud, no deixant juntures d'unió de l'element esmentat que
interrompin la protecció i instal·lant-lo igualment a totes les peces especials de la xarxa, com ara colzes,
corbes.
Els revestiments adequats, quan els tubs transcorren enterrats o encastats, segons el material
d’aquests, són:
a) Per a tubs d'acer amb revestiment de polietilè, bituminós, de resina epoxídica o amb quitrà de
poliuretà.
b) Per a tubs de coure amb revestiment de plàstic.
c) Per a tubs de fosa amb revestiment de pel·lícula contínua de polietilè, de resina epoxídica, amb
betum, amb làmines de poliuretà o amb zincatge amb recobriment de cobertura. Els tubs d'acer
galvanitzat encastats per a transport d'aigua freda s’han de recobrir amb una beurada de ciment, i els
que s'utilitzin per a transport d'aigua calenta s’han de recobrir preferentment amb una conquilla o
embolcall aïllant d'un material que no absorbeixi humitat i que permeti les dilatacions i contraccions
provocades per les variacions de temperatura.
Tota conducció exterior i a l'aire lliure s’ha de protegir igualment. En aquest cas, els tubs d'acer poden
ser protegits, a més, amb recobriments de zinc. Per als tubs d'acer que transcorrin per cobertes de
formigó s’ha de disposar, de manera addicional a l'embolcallament del tub, una làmina de retenció d'1 m
d'ample entre aquests i el formigó. Quan els tubs transitin per canals de terra, s’ha de garantir que
aquests són impermeables o bé que disposen d'una adequada ventilació i drenatge. En les xarxes
metàl·liques enterrades, s'ha d’instal·lar una juntura dielèctrica després de l'entrada a l'edifici i abans de
la sortida.
Per a la corrosió per l'ús de materials diferents s'ha d’aplicar l'especificat en l'apartat.
Per a la corrosió per elements continguts a l'aigua de subministrament, a més del que s’ha ressenyat,
s'han d’instal·lar els filtres especificats en el punt 6.3.1 5.1.1.3.2 del CTE.
Protecció contra les condensacions: Tant en canonades encastades o ocultes com en canonades
vistes, s’ha de considerar la possible formació de condensacions en la seva superfície exterior i s’ha de
disposar un element separador de protecció, no necessàriament aïllant però sí amb capacitat d'actuació
com a barrera antivapor, que eviti els danys que les condensacions esmentades puguin causar en la
resta de l'edificació.
L'element esmentat s'ha d’instal·lar de la mateixa manera que s'ha descrit per a l'element de protecció
contra els agents externs, i en qualsevol cas es pot utilitzar el mateix per a les dues proteccions.
Es consideren vàlids els materials que compleixen el que disposa la norma UNE 100 171:1989.
5.1.1.3.3 Proteccions tèrmiques.
Els materials utilitzats com a aïllant tèrmic que compleixin la norma UNE 100 171:1989 es consideren
adequats per suportar altes temperatures.
Quan la temperatura exterior de l'espai per on transcorre la xarxa pugui assolir valors capaços de gelar
l'aigua de l’interior, s'ha d’aïllar tèrmicament aquesta xarxa amb aïllament adequat al material de
constitució i al diàmetre de cada tram afectat, i es considera adequat el que indica la norma UNE EN
ISO 12 241:1999.
Protecció contra esforços mecànics:
Quan una canonada hagi de travessar qualsevol parament de l'edifici o un altre tipus d'element
constructiu que li pugui transmetre esforços perjudicials de tipus mecànic, ho ha de fer dins d'una funda,
també de secció circular, de més diàmetre i prou resistent. Quan en instal·lacions vistes, el pas es
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produeixi en sentit vertical, el passatubs ha de sobresortir almenys 3 centímetres pel costat en què es
puguin produir cops ocasionals, amb la finalitat de protegir el tub. Igualment, si es produeix un canvi de
sentit, aquest ha de sobresortir com a mínim una longitud igual al diàmetre de la canonada més 1
centímetre.
Quan la xarxa de canonades travessi, en superfície o de manera encastada, una juntura de dilatació
constructiva de l'edifici, s'ha d’instal·lar un element o dispositiu dilatador, de manera que els possibles
moviments estructurals no li transmetin esforços de tipus mecànic.
La suma de cop d'ariet i de pressió de repòs no ha de sobrepassar la sobrepressió de servei
admissible. La magnitud del cop d'ariet positiu en el funcionament de les vàlvules i aparells mesurat
immediatament abans d'aquests no ha de sobrepassar 2 bar; el cop d'ariet negatiu no ha de descendir
per sota del 50% de la pressió de servei.
Protecció contra sorolls: Com a normes generals, sens perjudici del que pugui establir el DB HR sobre
això, s'han d’adoptar les següents:
a) els espais o xemeneies de ventilació, tant horitzontals com verticals, per on transcorrin les
conduccions han d’estar situats en zones comunes;
b) a la sortida de les bombes s'han d’instal·lar connectors flexibles per atenuar la transmissió del soroll i
les vibracions al llarg de la xarxa de distribució; aquests connectors han de ser adequats al tipus de tub i
al lloc de la seva instal·lació.
Els suports i penjants per a trams de la xarxa interior amb tubs metàl·lics que transportin l'aigua a
velocitats d'1,5 a 2,0 m/s han de ser antivibratoris. Igualment, s'han d’utilitzar ancoratges i guies flexibles
que estiguin rígidament units a l'estructura de l'edifici.
Accessoris: Grapes i abraçadores :
La col·locació de grapes i abraçadores per a la fixació dels tubs als paraments s’ha de fer de tal manera
que els tubs quedin perfectament alineats amb els paraments esmentats, mantinguin les distàncies
exigides i no transmetin sorolls i/o vibracions a l'edifici.
El tipus de grapa o abraçadora ha de ser sempre de fàcil muntatge i desmuntatge, així com aïllant
elèctric.
Si la velocitat del tram corresponent és igual o superior a 2 m/s, s'ha d’interposar un element de tipus
elàstic semirígid entre l'abraçadora i el tub.
Suports: S’han de disposar suports de manera que el pes dels tubs carregui sobre aquests i mai sobre
els mateixos tubs o les seves unions.
No es poden ancorar en cap element de tipus estructural, llevat que en determinades ocasions no sigui
possible una altra solució, per a la qual cosa s'han d’adoptar les mesures preventives necessà- ries. La
longitud d’encastament ha de permetre garantir una perfecta fixació de la xarxa sense possibles
despreniments.
De la mateixa manera que per a les grapes i abraçadores s'ha d’interposar un element elàstic en els
mateixos casos, fins i tot quan es tracti de suports que agrupen diversos tubs.
La màxima separació que hi haurà entre suports depèn del tipus de canonada, del seu diàmetre i de la
seva posició en la instal·lació.
Execució dels sistemes de mesurament del consum.
Comptadors: Allotjament del comptador general:
La cambra o arqueta d'allotjament ha d’estar construïda de tal manera que una fuga d'aigua en la
instal·lació no afecti la resta de l'edifici. Amb aquesta finalitat, ha d’estar impermeabilitzada i ha de
disposar d’un desguàs al seu paviment o fons que garanteixi l'evacuació del cabal d'aigua màxim previst
en la connexió de servei. El desguàs l’ha de conformar un embornal de tipus sifònic proveït de reixeta
d'acer inoxidable rebuda en la superfície de l’esmentat fons o paviment. L'abocament s’ha de fer a la
xarxa de sanejament general de l'edifici, si aquesta és capaç d’absorbir l'esmentat cabal, i si no ho és,
s’ha de fer directament a la xarxa pública de clavegueram.
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Les superfícies interiors de la cambra o arqueta, quan aquesta es realitzi in situ, s'han d’acabar
adequadament mitjançant un arrebossat, brunyiment i remolinament, sense cantonades en el fons, que
alhora ha de tenir el pendent adequat cap a l'embornal. Si aquesta és prefabricada ha de complir els
mateixos requisits de manera general.
En qualsevol cas, ha de disposar de la preinstal·lació adequada per a una connexió d'enviament de
senyals per a la lectura a distància del comptador.
S’han de tancar amb portes capaces de resistir adequadament tant l'acció de la intempèrie com
possibles esforços mecànics derivats de la seva utilització i situació. En aquestes, s’han de practicar
obertures fixes, perforacions o reixetes, que possibilitin la ventilació necessària de la cambra. Han
d’anar proveïdes de pany i clau per impedir la manipulació per persones no autoritzades, tant del
comptador com de les seves claus.
Comptadors individuals aïllats: S'han d’allotjar en cambra, arqueta o armari segons les diferents
possibilitats d'instal·lació i complir els requisits establerts en l'apartat anterior quant a les seves
condicions d'execució. En qualsevol cas aquest allotjament ha de disposar de desguàs capaç per al
cabal màxim contingut en aquest tram de la instal·lació, connectat, o bé a la xarxa general d'evacuació
de l'edifici, o bé amb una xarxa independent que els reculli tots i la connecti amb la xarxa general
esmentada. Execució dels sistemes de control de la pressió: Muntatge del grup de sobreelevació
Dipòsit auxiliar d'alimentació: En aquests dipòsits l'aigua potable pot ser emmagatzemada sota les
premisses següents:
a) el dipòsit ha d'estar fàcilment accessible i ser fàcil de netejar. En qualsevol cas ha de disposar de
tapa i aquesta ha d'estar assegurada contra lliscament i disposar a la zona més alta de suficient
ventilació i aireig;
b) és necessari assegurar totes les unions amb l'atmosfera contra l'entrada d'animals i immissions
nocives amb dispositius eficaços, com ara tamisos de trama densa per a ventilació i aireig, sifó per al
sobreeiximent.
Respecte a la seva construcció, ha de ser capaç de resistir les càrregues previstes degudes a l'aigua
continguda més les degudes a la sobrepressió de la xarxa, si s’escau. 3 En tots els casos, han d’estar
proveïts d'un sobreeixidor, considerant les disposicions contra retorn de l'aigua especificades en el punt
3.3. 4 S’han de disposar a la canonada d'alimentació al dipòsit un o diversos dispositius de tancament
per evitar que el nivell d'ompliment d’aquest superi el màxim previst. Els dispositius esmentats han de
ser vàlvules pilotades. En cas que tingui lloc un excés de pressió s’ha d'interposar, abans de les
vàlvules esmentades, una altra vàlvula que limiti la pressió amb la finalitat de no produir el
deteriorament de les anteriors. 5 La centraleta de maniobra i control de l'equip ha de disposar d'un
hidronivell de protecció per impedir el funcionament de les bombes amb un baix nivell d'aigua. 6 S’ha de
disposar dels mecanismes necessaris que permetin la fàcil evacuació de l'aigua continguda al dipòsit,
per facilitar-ne el manteniment i la neteja. Així mateix, s’han de construir i connectar de manera que
l'aigua es renovi pel seu propi mode de funcionament sempre evitant l'existència d'aigua estancada.
Bombes: S’han de muntar sobre bancada de formigó o un altre tipus de material que garanteixi la
suficient massa i inèrcia al conjunt i impedeixi la transmissió de sorolls i vibracions a l'edifici. Entre la
bomba i la bancada han d’anar interposats, a més, elements antivibratoris adequats a l'equip a instal·lar,
que serveixen d'ancoratge d’aquest a la bancada esmentada.
A la sortida de cada bomba s’ha d'instal·lar un maneguet elàstic, amb la finalitat d'impedir la transmissió
de vibracions a la xarxa de canonades.
Igualment, s’han de disposar claus de tancament, abans i després de cada bomba, de manera que es
puguin desmuntar sense interrupció del proveïment d'aigua.
Els sistemes antivibratoris han de tenir uns valors de transmissibilitat inferiors als establerts.
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Es consideren vàlids els suports antivibratoris i els maneguets elàstics que compleixin el que disposa la
norma UNE 100 153:1988. Sempre s’ha de portar a terme un adequat anivellament. Les bombes
d'impulsió s'han instal·lar preferiblement submergides.
Dipòsit de pressió: Ha d’estar dotat d'un pressòstat amb manòmetre, regulat a les pressions màxima i
mínima de servei, fent d'interruptor, comandant la centraleta de maniobra i control de les bombes, de tal
manera que aquestes només funcionin en el moment en què disminueixi la pressió a l'interior del dipòsit
fins als límits establerts, provocant el tall de corrent, i per tant la parada dels equips de bombament,
quan s’assoleixi la pressió màxima de l'aire contingut en el dipòsit. Els valors corresponents de reglatge
han de figurar de manera visible en el dipòsit.
En equips amb diverses bombes de funcionament en cascada, s’hi han d’instal·lar tants pressòstats
com bombes es vulgui fer entrar en funcionament. Aquests pressòstats s’han de regular mitjançant un
valor de pressió diferencial perquè les bombes entrin en funcionament consecutiu per estalviar energia.
3 Han de complir la reglamentació vigent sobre aparells a pressió i la seva construcció ha d’atendre, en
qualsevol cas, l'ús previst. Han de disposar, en un lloc visible, d'una placa en la qual figuri la
contrasenya de certificació, les pressions màximes de treball i prova, la data de timbratge, el gruix de la
xapa i el volum.
El timbre de pressió màxima de treball del dipòsit ha de superar, almenys, en 1 bar, la pressió mà- xima
prevista a la instal·lació.
Ha de disposar d'una vàlvula de seguretat, situada a la seva part superior, amb una pressió d'obertura
per damunt de la pressió nominal de treball i inferior o igual a la pressió de timbratge del dipòsit.
Per evitar parades i posades en marxa massa freqüents de l'equip de bombament, amb la despesa
d'energia consegüent, s’ha de donar un marge prou ampli entre la pressió màxima i la pressió mí- nima
a l'interior del dipòsit, tal com figura en els punts corresponents al seu càlcul.
Si s'instal·lessin diversos dipòsits, aquests es poden disposar tant en línia com en derivació.
Les conduccions de connexió s'han d’instal·lar de manera que l'aire comprimit no pugui arribar ni a
l'entrada al dipòsit ni a la seva sortida a la xarxa de distribució.
Funcionament alternatiu del grup de pressió convencional:
S’ha de preveure una derivació alternativa (by-pass) que uneixi el tub d'alimentació amb el tub de
sortida del grup cap a la xarxa interior de subministrament, de manera que no es produeixi una
interrupció total del proveïment per la parada d'aquest i que s'aprofiti la pressió de la xarxa de distribució
en els moments en què aquesta sigui suficient per proveir la nostra instal·lació.
Aquesta derivació ha de portar incloses una vàlvula de tres vies motoritzada i una vàlvula antiretorn
posterior a aquesta. La vàlvula de tres vies ha d’estar accionada automàticament per un manòmetre i el
seu corresponent pressòstat, en funció de la pressió de la xarxa de subministrament, donant pas a
l'aigua quan aquesta prengui valor suficient de proveïment i tancant el pas al grup de pressió, de
manera que aquest només funcioni quan sigui imprescindible. L'accionament de la vàlvula també pot
ser manual per discriminar el sentit de circulació de l'aigua sobre la base d'altres causes com ara
avaries, interrupció del subministrament elèctric, etc.
Quan en un edifici es produeixi la circumstància d'haver de recórrer a un doble distribuïdor principal per
donar servei a plantes amb pressió de xarxa i servei a plantes mitjançant grup de pressió, es pot optar
per no duplicar el distribuïdor esmentat i fer funcionar la vàlvula de tres vies amb pressions màxima i/o
mínima per a cada situació.
Tenint en compte les característiques de funcionament dels grups de pressió amb accionament
regulable, no és imprescindible, encara que sí que és aconsellable, la instal·lació de cap tipus de circuit
alternatiu.
Execució i muntatge del reductor de pressió:
Quan hi ha bateries mescladores, s’ha d'instal·lar una reducció de pressió centralitzada.
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S'han d’instal·lar lliures de pressions i preferentment amb el casquet de molla disposat en vertical.
Davant i darrere del reductor s'han d’instal·lar claus de tancament que possibilitin el seu ajust i
manteniment.
Així mateix, s’ha de disposar d'un ràcord de connexió per a la instal·lació d'un aparell de mesurament de
pressió o un pont de pressió diferencial. Per impedir reaccions sobre el reductor de pressió s’ha de
disposar al seu costat de sortida com a tram de retard, amb la mateixa mida nominal, un tram de tub
d'una longitud mínima de cinc vegades el diàmetre interior. 5 Si al costat de sortida es troben parts de la
instal·lació que per un tancament incomplet del reductor estan sobrecarregades amb una pressió no
admissible, és necessari instal·lar-hi una vàlvula de seguretat. La pressió de sortida del reductor en
aquests casos s’ha d'ajustar com a mínim un 20% per sota de la pressió de reacció de la vàlvula de
seguretat.
Si per raons de servei es requereix un by-pass, aquest s’ha de proveir d'un reductor de pressió. Els
reductors de pressió s'han d’elegir d'acord amb les seves corresponents condicions de servei i s'han
d’instal·lar de manera que es produeixi circulació per tots dos.
Muntatge dels filtres :El filtre s’ha d'instal·lar abans del primer ompliment de la instal·lació, i s’ha de
situar immediatament davant del comptador segons el sentit de circulació de l'aigua. S’han d'instal·lar
únicament filtres adequats.
En l'ampliació d'instal·lacions existents o en el canvi de trams grans d'instal·lació, és convenient la
instal·lació d'un filtre addicional en el punt de transició, per evitar la transferència de matèries sòlides
dels trams de conducció existents.
Per no haver d'interrompre el proveïment d'aigua durant els treballs de manteniment, es recomana la
instal·lació de filtres retroesbandibles o d'instal·lacions paral·leles.
És necessari connectar una canonada amb sortida lliure per a l'evacuació de l'aigua de l’autorentatge.
Instal·lació d'aparells dosificadors:Només s’han d'instal·lar aparells de dosificació conformes amb la
reglamentació vigent. Quan s'hagi de tractar tota l'aigua potable dins d'una instal·lació, s'ha d’instal·lar
l'aparell de dosificació darrere de la instal·lació de comptador i, en cas d'existir, darrere del filtre i del
reductor de pressió. Si només s’ha de tractar l'aigua potable per a la producció d’ACS, llavors s'instal·la
davant del grup de vàlvules en l'alimentació d'aigua freda al generador d’ACS.
Muntatge dels equips de descalcificació:La canonada per a l'evacuació de l'aigua d'esbandida i
regeneració s’ha de connectar amb sortida lliure.
Quan s'hagi de tractar tota l'aigua potable dins d'una instal·lació, s’ha d’instal·lar l'aparell de
descalcificació darrere de la instal·lació de comptador, del filtre incorporat i davant d'un aparell de
dosificació eventualment existent.
Quan només s’hagi de tractar l'aigua potable per a la producció d’ACS, llavors s'ha d’instal·lar, davant
del grup de valvuleria, en l'alimentació d'aigua freda al generador d’ACS.
Quan sigui pertinent, s’ha de barrejar l'aigua descalcificada amb aigua dura per obtenir l'adequada
duresa d’aquesta.
Quan es munti un sistema de tractament electrolític de l'aigua mitjançant ànodes d'alumini, s'ha
d’instal·lar en l'últim acumulador d’ACS de la sèrie, com especifica la norma UNE 100 050:2000.
Posada en servei: Proves i assaigs de les instal·lacions:
Proves de les instal·lacions interiors: L'empresa instal·ladora està obligada a efectuar una prova de
resistència mecànica i estanquitat de totes les canonades, elements i accessoris que integren la
instal·lació, i tots els seus components han d’estar vistos i accessibles per al seu control.
Per iniciar la prova s'ha d’omplir d'aigua tota la instal·lació, mantenint obertes les aixetes terminals fins
que es tingui la seguretat que la purga ha estat completa i no queda gens d'aire.
Proves de les instal·lacions interiors: L'empresa instal·ladora està obligada a efectuar una prova de
resistència mecànica i estanquitat de totes les canonades, elements i accessoris que integren la
instal·lació, estant tots els seus components vistos i accessibles per al seu control. Per iniciar la prova
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s'ha d’omplir d'aigua tota la instal·lació, mantenint obertes les aixetes terminals fins que es tingui la
seguretat que la purga ha estat completa i no queda gens d'aire. Llavors s’han de tancar les aixetes que
han servit de purga i la de la font d'alimentació. A continuació s'ha d’utilitzar la bomba, que ja ha d’estar
connectada i se n’ha de mantenir el funcionament fins a assolir la pressió de prova. Una vegada
condicionada, s’ha de procedir en funció del tipus del material de la manera següent:
a) per a les canonades metàl·liques es consideren vàlides les proves realitzades segons el que es
descriu en la norma UNE 100 151:1988;
b) per a les canonades termoplàstiques i multicapes es consideren vàlides les proves realitzades de
conformitat amb el mètode A de la Norma UNE ENV 12 108:2002.
Una vegada realitzada la prova anterior, a la instal·lació s’hi han de connectar les aixetes i els aparells
de consum, i s’han de sotmetre novament a la prova anterior.
El manòmetre que s'utilitzi en aquesta prova ha d'apreciar com a mínim intervals de pressió de 0,1 bar.
Les pressions al·ludides anteriorment es refereixen a nivell de la calçada. 5.2.1.2 Proves particulars de
les instal·lacions d’ACS 1 En les instal·lacions de preparació d’ACS s’han de realitzar les proves de
funcionament següents:
a) mesurament de cabal i temperatura en els punts d'aigua;
b) obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada obertes el nombre d'aixetes
estimades en la simultaneïtat;
c) comprovació del temps que triga l'aigua a sortir a la temperatura de funcionament una vegada
realitzat l'equilibratge hidràulic de les diferents branques de la xarxa de retorn i obertes d’una en una
l'aixeta més allunyada de cadascun dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les últimes 24 hores;
d) mesurament de temperatures de la xarxa;
e) amb l'acumulador a règim, comprovació amb termòmetre de contacte de les temperatures d’aquest,
en la seva sortida i en les aixetes. La temperatura del retorn no ha de ser inferior en 3 ºC a la de sortida
de l'acumulador.
Productes de construcció:
Condicions generals dels materials
De manera general, tots els materials que s’hagin d’utilitzar en les instal·lacions d'aigua potable han de
complir els requisits següents:
a) tots els productes utilitzats han de complir el que s’especifica en la legislació vigent per a aigües de
consum humà;
b) no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat de l'aigua subministrada.
c) han de ser resistents a la corrosió interior; d) han de ser capaços de funcionar eficaçment en les
condicions previstes de servei;
e) no han de presentar incompatibilitat electroquímica entre si;
f) han de ser resistents, sense presentar danys ni deteriorament, a temperatures de fins a 40 ºC, sense
que tampoc no els afecti la temperatura exterior del seu entorn immediat;
g) han de ser compatibles amb l'aigua a transportar i contenir i no han d'afavorir la migració de
substàncies dels materials en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i neteja de l'aigua de
consum humà; trada;
h) el seu envelliment, fatiga, durabilitat i tot tipus de factors mecànics, físics o químics, no han de
disminuir la vida útil prevista de la instal·lació. Perquè es compleixin les condicions anteriors, es poden
utilitzar revestiments, sistemes de protecció o els ja esmentats sistemes de tractament d'aigua.
Condicions particulars de les conduccions:
En funció de les condicions exposades en l'apartat anterior, es consideren adequats per a les
instal·lacions d'aigua potable els tubs següents:
a) tubs d'acer galvanitzat, segons Norma UNE 19 047:1996;
b) tubs de coure, segons Norma UNE EN 1 057:1996;
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c) tubs d'acer inoxidable, segons Norma UNE 19 049-1:1997;
d) tubs de fosa dúctil, segons Norma UNE EN 545:1995;
e) tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC), segons Norma UNE EN 1452:2000;
f) tubs de policlorur de vinil clorat (PVC-C), segons Norma UNE EN ISO 15877:2004;
g) tubs de polietilè (PE), segons normes UNE EN 12201:2003;
h) tubs de polietilè reticulat (PE-X), segons Norma UNE EN ISO 15875:2004; i) tubs de polibutilè (PB),
segons Norma UNE EN ISO 15876:2004;
j) tubs de polipropilè (PP) segons Norma UNE EN ISO 15874:2004;
k) tubs multicapa de polímer / alumini / polietilè resistent a temperatura (PE-RT), segons Norma UNE 53
960 EX:2002;
l) tubs multicapa de polímer / alumini / polietilè reticulat (PE-X), segons Norma UNE 53 961 EX:2002. 2
No es poden fer servir per a les canonades ni per als accessoris materials que puguin produir
concentracions de substàncies nocives que excedeixin els valors permesos pel Reial decret 140/2003,
de 7 de febrer.
L’ACS es considera igualment aigua potable i ha de complir, per tant, tots els requisits sobre això.
A causa de l'alteració que produeixen en les condicions de potabilitat de l'aigua, queden prohibits
expressament els tubs d'alumini i aquells la composició dels quals contingui plom.
Tots els materials utilitzats en els tubs, accessoris i components de la xarxa, incloent-hi també les juntes
elàstiques i productes usats per a l'estanquitat, així com els materials d'aportament i fundents per a
soldadures, han de complir igualment les condicions exposades.
Aïllants tèrmics: L'aïllament tèrmic de les canonades utilitzat per reduir pèrdues de calor, evitar
condensacions i congelació de l'aigua a l'interior de les conduccions, s’ha de realitzar amb conquilles
resistents a la temperatura d'aplicació.
Vàlvules i claus: El material de vàlvules i claus no pot ser incompatible amb les canonades en què
s'intercalin.
El cos de la clau o vàlvula ha de ser d'una sola peça de fosa o fosa en bronze, llautó, acer, acer
inoxidable, aliatges especials o plàstic.
Només es poden utilitzar vàlvules de tancament per gir de 90º com a vàlvules de canonada si serveixen
com a òrgan de tancament per a treballs de manteniment.
Han de ser resistents a una pressió de servei de 10 bar.
Incompatibilitats: Incompatibilitat dels materials i l'aigua.
Sempre s'ha d’evitar la incompatibilitat de les canonades d'acer galvanitzat i coure controlant
l'agressivitat de l'aigua. Per als tubs d'acer galvanitzat es consideren agressives les aigües no
incrustants amb continguts d’ió clorur superiors a 250 mg/l. Per a la seva valoració s'utilitza l'índex de
Langelier. Per als tubs de coure es consideren agressives les aigües dolces i àcides (pH inferior a 6,5) i
amb continguts alts de CO2. Per a la seva valoració s'utilitza l'índex de Lucey.
Per als tubs d'acer galvanitzat les condicions límit de l'aigua a transportar, a partir de les quals és
necessari un tractament, són les de la taula 6.1.Per als tubs de coure les condicions límit de l'aigua a
transportar, a partir de les quals és necessari un tractament, són les de la taula 6.2.Per a les canonades
d'acer inoxidable les qualitats s’han de seleccionar en funció del contingut de clorurs dissolts a l'aigua.
Quan aquests no sobrepassin els 200 mg/l es pot utilitzar l’AISI-304. Per a concentracions superiors és
necessari utilitzar l’AISI-316.
Incompatibilitat entre materials:
Mesures de protecció enfront de la incompatibilitat entre materials:S'ha d’evitar l'acoblament de
canonades i elements de metalls amb diferents valors de potencial electroquímic excepte quan segons
el sentit de circulació de l'aigua s'instal·li primer el de menor valor. En particular, les canonades de
coure no s’han de col·locar abans de les conduccions d'acer galvanitzat, segons el sentit de circulació
de l'aigua, per evitar l'aparició de fenòmens de corrosió per la formació de parells galvànics i
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arrossegament d’ions Cu+ cap a les conduccions d'acer galvanitzat, que accelerin el procés de
perforació. Igualment, no s’han d'instal·lar aparells de producció d’ACS en coure col·locats abans de
canalitzacions en acer. Excepcionalment, per requisits insalvables de la instal·lació, s'admet l'ús de
maneguets antielectrolí- tics, de material plàstic, en la unió del coure i l'acer galvanitzat. S'autoritza,
tanmateix, l'acoblament de coure després d'acer galvanitzat, muntant una vàlvula de retenció entre les
dues canonades. Es poden acoblar a l'acer galvanitzat elements d'acer inoxidable. En les beines
passamurs, s'ha d’interposar un material plàstic per evitar contactes inconvenients entre diferents
materials.
Manteniment i conservació: Interrupció del servei: En les instal·lacions d'aigua potable que no es posin
en servei després de 4 setmanes des de la seva terminació, o les que es mantinguin fora de servei més
de 6 mesos, s’ha de tancar la seva connexió i procedir al seu buidatge. Les connexions de servei que
no siguin utilitzades immediatament després de la seva terminació o que estiguin parades temporalment
s’han de tancar en la conducció de proveïment. Les connexions de servei que no s'utilitzin durant 1 any
han de ser taponades.
Nova posada en servei: En instal·lacions de descalcificació és necessari iniciar una regeneració per
arrencada manual. Les instal·lacions d'aigua potable que hagin estat posades fora de servei i buidades
provisionalment han de ser rentades a fons per a la nova posada en servei. Per a això es pot seguir el
procediment següent:
a) per a l'ompliment de la instal·lació s'han d’obrir al principi només una mica les claus de tancament,
començant per la clau de tancament principal. A continuació, per evitar cops d'ariet i danys, s’han de
purgar d'aire durant un temps les conduccions per obertura lenta de cadascuna de les claus de presa,
començant per la més allunyada o la situada més alta, fins que no surti més aire. A continuació s'han
d’obrir totalment les claus de tancament i rentar les conduccions;
b) una vegada omplertes i rentades les conduccions i amb totes les claus de presa tancades, s’ha de
comprovar l'estanquitat de la instal·lació per control visual de totes les conduccions accessibles,
connexions i dispositius de consum.
Manteniment de les instal·lacions:
Les operacions de manteniment relatives a les instal·lacions de lampisteria han de recollir
detalladament les prescripcions contingudes per a aquestes instal·lacions en el Reial decret 865/2003
sobre criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, i particularment tot el que
es refereix al seu annex 3.
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment, com ara elements de mesura,
control, protecció i maniobra, així com vàlvules, comportes, unitats terminals, que hagin de quedar
ocults, s’han de situar en espais que permetin l'accessibilitat.
S'aconsella situar les canonades en llocs que permetin l'accessibilitat al llarg del seu recorregut per
facilitar la inspecció d’aquestes i dels seus accessoris.
En cas de comptabilització del consum mitjançant bateria de comptadors, les línies repartidores fins a
cada derivació particular es considera que formen part de la instal·lació general, als efectes de
conservació i manteniment ja que transcorren per zones comunes de l'edifici.
Terminologia:
Ascendents (o muntants): canonades verticals que enllacen el distribuïdor principal amb les
instal·lacions interiors particulars o derivacions col·lectives.
Cabal instantani: volum d'aigua subministrat per unitat de temps.
Cabal instantani mínim: cabal instantani que han de rebre els aparells sanitaris amb independència de
l'estat de funcionament.
Cabal simultani: cabal que es produeix pel funcionament lògic simultani d'aparells de consum o unitats
de subministrament.
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Clau de pas: clau col·locada al tub d'alimentació que pugui tallar el pas de l'aigua cap a la resta de la
instal·lació interior.
Clau de registre: clau col·locada al final de la connexió de servei perquè es pugui tancar el pas de
l'aigua cap a la instal·lació interior.
Comptadors divisionaris: aparells que mesuren els consums particulars de cada abonat i el de cada
servei que així ho requereixi a l'edifici. En general s'instal·len sobre les bateries.
Comptador general: aparell que mesura la totalitat dels consums produïts a l'edifici.
Connexió de servei: canonada que enllaça la instal·lació general de l'edifici amb la xarxa exterior de
subministrament.
Derivació d'aparell: canonada que enllaça la derivació particular o una de les seves ramificacions amb
un aparell de consum.
Derivació particular: canonada que enllaça l’ascendent amb les derivacions d'aparell, directament o a
través d'una ramificació.
Diàmetre nominal: número convencional que serveix de referència i forma part de la identificació dels
diversos elements que s'acoblen entre si en una instal·lació, i que es pot referir al diàmetre interior o al
diàmetre exterior. Són especificats en les normes UNE corresponents a cada tipus de canonada.
Dipòsit d'acumulació: dipòsit que serveix bàsicament, en els grups de pressió, per a la succió d'aigua
per les electrobombes corresponents sense fer-ho directament des de la xarxa exterior; de reserva,
quan el subministrament habitual sigui discontinu o insuficient.
Distribuïdor principal: canonada que enllaça els sistemes de control de la pressió i les ascendents o
derivacions.
Fluxor: element de descàrrega que disposa de tancament automàtic i que en ser accionat permet el pas
d'un gran cabal durant el temps en què estigui accionat.
Fluxor: clau, temporitzada, de tancament automàtic que en ser oberta és capaç de proporcionar un
cabal d'aigua abundant en un breu període de temps, emprada generalment per substituir el dipòsit de
descàrrega als vàters i altres aparells utilitzats en serveis d'ús públic.
Gruix nominal: número convencional que s'aproxima al gruix del tub. Grup de sobreelevació: equip que
permet disposar d'una pressió més gran que la que proporciona la xarxa de distribució. Instal·lació
general: conjunt de canonades i elements de control i regulació que enllacen la connexió de servei amb
les instal·lacions interiors particulars i les derivacions col·lectives.
Instal·lació interior particular: part de la instal·lació compresa entre cada comptador i els aparells de
consum de l'abonat corresponent.
Xarxa de canonades, claus i dispositius que transcorren per l'interior de la propietat particular, des de la
clau de pas fins als corresponents punts de consum.
Està composta de:
- clau de pas: que permet el tall del subministrament a tota la xarxa.
- derivacions particulars: tram de canalització comprès entre la clau de pas i els ramals d'enllaç.
- ramals d'enllaç: trams que connecten la derivació particular amb els diferents punts de consum
- punts de consum: tot aparell o equip individual o col·lectiu que requereixi subministrament d'aigua
freda per a la seva utilització directa o per a la seva posterior conversió en ACS.
Local humit: local en el qual hi ha aparells que consumeixen aigua, alimentats per les derivacions
d'aparell de la instal·lació interior particular.
Passamurs: orifici que es practica al mur d'un tancament de l'edifici per al pas d'una canonada, de
manera que aquesta quedi solta i permeti la lliure dilatació.
Pressió de prova: pressió manomètrica a la qual se sotmet la instal·lació durant la prova d'estanquitat.
Pressió de servei: pressió manomètrica del subministrament d'aigua a la instal·lació en règim
estacioPressió de treball: valor de la pressió manomètrica interna màxima per a la qual s'ha dissenyat el
tub, considerant un ús continuat de 50 anys.
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Pressió nominal: número convencional que coincideix amb la pressió màxima de treball a 20 ºC.
Prova de resistència mecànica i estanquitat: prova que consisteix a sotmetre a pressió una xarxa de
canonades amb la finalitat de detectar trencaments en la instal·lació i falta d'estanquitat.
Purgat: consisteix a eliminar o evacuar l'aire de les canonades de la instal·lació.
Tub d'alimentació: canonada que enllaça la clau de tall general i els sistemes de control i regulació de la
pressió o el distribuïdor principal.
Vàlvula de retenció: dispositiu que impedeix automàticament el pas d'un fluid en sentit contrari al normal
funcionament d’aquesta.
Vàlvula de seguretat: dispositiu que s'obre automàticament quan la pressió del circuit puja per damunt
del valor de taratge, i descarrega l'excés de pressió a l'atmosfera. El seu escapament és reconduït a
desguàs.
Vàlvula limitadora/reguladora de pressió.
Notacions i unitats: S'utilitza el sistema d'unitats de mesura SI (sistema internacional) d'acord amb el
que disposa el Reial decret 1317/1989, de 20 d'octubre, pel qual s'estableixen les unitats legals de
mesura. Longitud metre (m) Massa quilogram (kg) Temps segon (s) Força Newton (N) Unitat derivada
Pressió Pascal (Pa) = N / m2
Taula B.1
Apèndix C. Normes de referència UNE EN 274-1:2002 “Accessoris de desguàs per a aparells sanitaris.
Part 1: Requisits”. UNE EN 274-2:2002 “Accessoris de desguàs per a aparells sanitaris.
Part 2: Mètodes d'assaig”. UNE EN 274-3:2002 “Accessoris de desguàs per a aparells sanitaris.
Part 3: Control de qualitat”. UNE EN 545:2002 “Tubs, ràcords i accessoris en fosa dúctil i les seves
unions per a canalitzacions d'aigua. Requisits i mètodes d'assaig”. UNE EN 806-1:2001
“Especificacions per a instal·lacions de conducció d'aigua destinada al consum humà a l'interior dels
edificis. Part 1: Generalitats”. UNE EN 816:1997 “Aixetes sanitàries. Aixetes de tancament automàtic PN
10“. UNE EN 1 057:1996 “Coure i aliatges de coure. Tubs rodons de coure, sense soldadura, per a
aigua i gas en aplicacions sanitàries i de calefacció”. UNE EN 1 112:1997 “Dutxes per a aixetes
sanitàries (PN 10)”. UNE EN 1 113:1997
“Flexibles de dutxa per a aixetes sanitàries (PN 10)”. UNE EN 1 254-1:1999 “Coure i aliatges de coure.
Accessoris.
Part 1: Accessoris per a soldatge o soldatge fort per capil·laritat per a canonades de coure”. UNE EN 1
254-2:1999 “Coure i aliatges de coure. Accessoris.
Part 2: Accessoris de compressió per a canonades de coure”. UNE EN 1 254-3:1999 Coure i aliatges de
coure. Accessoris.
Part 3: Accessoris de compressió per a canonades de plàstic”. UNE EN 1 254-4:1999 “Coure i aliatges
de coure. Accessoris.
Part 4: Accessoris per soldar per capil·laritat o de compressió per muntar amb altres tipus de
connexions“. UNE EN 1 254-5:1999 “Coure i aliatges de coure. Accessoris.
Part 5: Accessoris d'embocadura curta per soldar per capil·laritat amb soldatge fort per a canonades de
coure”. UNE EN 1 452-1:2000
“Sistemes de canalització en materials plàstics per a conducció d'aigua. Poli (clorur de vinil) no
plastificat (PVC – U).
Part 1: Generalitats”. UNE EN 1 452-2:2000 “Sistemes de canalització de materials plàstics per a
conducció d'aigua. Poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC – U).
Part 2: Tubs”. UNE EN 1 452-3:2000 “Sistemes de canalització de materials plàstics per a conducció
d'aigua. Poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC – U).
Part 3: Accessoris”. UNE EN 12 201-1:2003
“Sistemes de canalització en materials plàstics per a conducció d'aigua. Polietilè (PE).
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Part 1: Generalitats” . UNE EN 12 201-2:2003 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a
conducció d'aigua. Polietilè (PE).
Part 2: Tubs.” UNE EN 12 201-3:2003 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a conducció
d'aigua. Polietilè (PE).
Part 3: Accessoris”. UNE EN 12 201-4:2003 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a
conducció d'aigua. Polietilè (PE).
Part 4: Vàlvules”. 238 Dimarts 28 de març de 2006
“Acústica. Mesurament en laboratori del soroll emès per les aixetes i els equipaments hidràulics
utilitzats en les instal·lacions de proveïment d'aigua.
Part 2: Condicions de muntatge i de funcionament de les instal·lacions de proveïment d'aigua i de les
aixetes. (ISO 3822-2:1995)”. UNE EN ISO 3 822-3:1997 “Acústica. Mesurament en laboratori del soroll
emès per les aixetes i els equipaments hidràulics utilitzats en les instal·lacions de proveïment d'aigua.
Part 3: Condicions de muntatge i de funcionament de les aixetes i dels equipaments hidràulics en línia.
(ISO 3822-3:1997)”. UNE EN ISO 3 822-4:1997 “Acústica. Mesurament en laboratori del soroll emès per
les aixetes i els equipaments hidràulics utilitzats en les instal·lacions de proveïment d'aigua.
Part 4: Condicions de muntatge i de funcionament dels equipaments especials. (ISO 3822-4:1997)”.
UNE EN ISO 12 241:1999 “Aïllament tèrmic per a equips d'edificació i instal·lacions industrials. Mè- tode
de càlcul”. UNE EN ISO 15874-1:2004
“Sistemes de canalització en materials plàstics per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polipropilè
(PP).
Part 1: Generalitats”. UNE EN ISO 15874-2:2004 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a
instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polipropilè (PP).
Part 2: Tubs”. UNE EN ISO 15874-3:2004 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a
instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polipropilè (PP).
Part 3: Accessoris”. UNE EN ISO 15875-1:2004 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a
instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polietilè reticulat (PE-X).
Part 1: Generalitats”. UNE EN ISO 15875-2:2004 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a
instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polietilè reticulat (PE-X).
Part 2: Tubs”. UNE EN ISO 15875-3:2004 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a
instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polietilè reticulat (PE-X).
Part 3: Accessoris”. UNE EN ISO 15876-1:2004 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a
instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polibutilè (PB).
Part 1: Generalitats”. UNE EN ISO 15876-2:2004 “Sistemes de canalització de materials plàstics per a
instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polibutilè (PB).
Part 2: Tubs”. UNE EN ISO 15876-3:2004 “Sistemes de canalització de materials plàstics per a
instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polibutilè (PB).
Part 3: Accessoris“. UNE EN ISO 15877-1:2004 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a
instal·lacions d'aigua calenta i freda. Poli(clorur de vinil) clorat (PVC-C).
Part 1: Generalitats”. UNE EN ISO 15877-2:2004 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a
instal·lacions d'aigua calenta i freda. Poli(clorur de vinil) clorat (PVC-C).
Part 2: Tubs.” UNE EN ISO 15877-3:2004 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a
instal·lacions d'aigua calenta i freda. Poli(clorur de vinil) clorat (PVC-C).
Part 3: Accessoris” UNE 19 040:1993 “Tubs roscables d'acer d'ús general. Mides i masses. Sèrie
normal”. UNE 19 041:1993 “Tubs roscables d'acer d'ús general. Mides i masses. Sèrie reforçada”.
UNE 19 047:1996 “Tubs d'acer soldats i galvanitzats per a instal·lacions interiors d'aigua freda i
calenta”. UNE 19 049-1:1997 “Tubs d'acer inoxidable per a instal·lacions interiors d'aigua freda i
calenta.
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Part 1: Tubs”. UNE 19 702:2002 “Aixetes sanitàries d'alimentació. Terminologia“. UNE 19 703:2003
“Aixetes sanitàries. Especificacions tècniques“. UNE 19 707:1991 “Aixetes sanitàries. Especificacions
tècniques generals per a aixetes simples i mescladores (dimensió nominal 1/2). PN 10. Pressió
dinàmica mínima de 0,05 Mpa (0,5 bar) ”.
UNE 53 131:1990 “Plàstics. Tubs de polietilè per a conduccions d'aigua a pressió. Característiques i
mètodes d'assaig”. UNE 53 323:2001 EX “Sistemes de canalització enterrats de materials plàstics per a
aplicacions amb pressió i sense. Plàstics termoestables reforçats amb fibra de vidre (PRFV) basats en
resines de polièster insaturat (UP)”. UNE 100 151:1988 “Climatització. Proves d'estanquitat de xarxes
de canonades”. UNE 100 156:1989 “Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny”. UNE 100 171:1989
IN “Climatització. Aïllament tèrmic. Materials i col·locació”.
Les diferents fases a executar l’obra es descriuen a continuació en l’apartat del present projecte en
memòria d’execució.
4.1.

NORMATIVA APLICABLE

En el present projecte s’ha tingut present la següent relació de normativa:
-

Reial Decret 314/2006 de 17 de març, Codi Tècnic de l’edificació, en concret l’apartat HS
subministrament d’aigua.
Reial Decret 1027/2007 de 29 d’agost, Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE) i
les seves instruccions complementàries.
Normes UNE, d’obligat compliment per al dimensionament de les canonades.

Alhora de dimensionar la nostra instal·lació es tindrà present les dades establertes en les següents
taules:
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Tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato
Tipo de aparato
Lavamanos
Lavabo
Ducha
Bañera de 1,40 m o más
Bañera de menos de 1,40 m
Bidé
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
Urinarios con grifo
temporizado
Urinarios con cisterna (c/u)
Fregadero doméstico
Fregadero no doméstico
Lavavajillas doméstico
Lavavajillas industrial (20
servicios)
Lavadero
Lavadora doméstica
Lavadora industrial (8 kg)
Grifo aislado
Grifo garaje
Vertedero

Caudal instantáneo mínimo de agua fría
[dm3/s]
0,05
0,10
0,20
0,30
0,20
0,10
0,10
1,25
0,15

Caudal instantáneo mínimo de ACS
0,03
0,065
0,10
0,20
0,15
0,065
-

0,04
0,20
0,30
0,15
0,25

0,10
0,20
0,10
0,20

0,20
0,20
0,60
0,15
0,20
0,20

0,10
0,15
0,40
0,10
-

Caudales mínimos instantáneos de suministro
La tabla 2.1 recoge los caudales mínimos admisibles, por lo que pueden emplearse caudales mayores
de diseño si se considera oportuno.
En el dimensionado, deberán tenerse en cuenta los coeficientes de simultaneidad.
Tabla 4.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos
Aparato o punto de
consumo

Diámetro nominal del ramal de enlace

Tubo de acero
Lavamanos
Lavabo, bidé
Ducha
Bañera <1,40 m
Bañera >1,40 m
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
Urinario con grifo
temporizado
Urinario con cisterna
Fregadero doméstico
Fregadero industrial
Lavavajillas doméstico
Lavavajillas industrial
Lavadora doméstica
Lavadora industrial
Vertedero

acero
½
½
½
¾
¾
½
1- 1 ½
½

Tubo de cobre o
plástico (mm)
12
12
12
20
20
12
25-40
12

½
½
¾
½ (rosca a ¾)
¾
¾
1
¾

12
12
20
12
20
20
25
20

Tubo de
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Tabla 4.3 Diámetros mínimos de alimentación
Tramo considerado
Alimentación a cuarto
húmedo privado: baño, aseo,
cocina.
Alimentación a derivación
particular: vivienda, apartamento, local comercial
Columna (montante o
descendente)
Distribuidor principal
Alimentación equipos < 50
de climatización
kW

50 - 250 kW
250 - 500 kW
> 500 kW

4.3.

Diámetro nominal del tubo de alimentación
Acero
¾

Cobre o plástico (mm)
20

¾

20

¾

20

1
½

25
12

¾
1
1¼

20
25
32

Tabla 4.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS
Diámetro nominal de la tubería
½
¾
1
1¼
1½
2

4.2.
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Caudal recirculado (l/h)
140
300
600
1.100
1.800
3.300

DADES DE PARTIDA

A continuació es relaciona els punts de consum a alimentar per cada planta on es tindrà que fer
l’actuació, així com les dades de partida per poder dimensionar els elements que es tindran que
executar en base al present projecte executiu.

MATERIALS A INSTAL·LAR

L’escomesa d’aigua de la xarxa està situada previament a l’entrada a la sala de bombeig indicada en la
documentació gràfica del present projecte.
Les canonades tindran de ser instal·lades el més separat possible de la resta d’instal·lacions. Durant el
muntatge com a mesura de seguretat, els extrems oberts de les canonades hauran d’estar protegits, pel
muntatge es seguirà en tot moment els passos indicats pel fabricant. S’instal·laran claus de tall a
l’entrada de tots els locals humits.
Les canonades aniran subjectes amb soports i tenint present l’existència d’aillament.
I sempres que la canonada travessi elements com forjats o pareds seran proveïdes de maniguets
passamurs per evitar que la canonada estigui en contacte amb l’ element d’obra. Les zones a reformar
estaran totalment delimitades amb un tancament opac segellat per evitar el pas de pols i impedint en tot
moment l’entrada de personal aliè a l’obra.
En tot moment el contractista haurà de prendre totes les mesures necessàries per prevenir els riscos
d’infeccions nosocomials.
Si per motius de l’obra s’han de fer desviaments d’instal·lacions, el contractista haurà de garantir en tot
moment el bon funcionament de les instal·lacions a la resta de l’hospital.
A continuació es relaciona els diferents materials principals a instal·lar com són:
- Canonades i accessoris d’acer inoxidable.
- Canonades de polipropilé i accessoris.
- Comptadors d’energia i consum.
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1. TUBERIAS EN ACERO INOXIDABLE

TUBO CON SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE
Tubo de acero inoxidable para conducción Gama Milimétrica s/EN 10217-7. Tolerancias s/ ISO 1127.
Tubo de acero inoxidable para conducción Gama ISO s/ EN 10217-7. Tolerancias s/ ISO 1127.
Tubo de acero inoxidable para conducción s/ ASTM/ASME A/SA312.
Tubo de acero inoxidable para conducción s/ ASTM/ASME A/SA358 CL1-CL2-CL3.
Tubo de acero inoxidable para intercambiador de calor s/ ASTM A249 / A269.
Tubo de acero inoxidable estructural Redondo, Cuadrado y Rectangular s/ EN 10296-2 / ASTM A554.
Tubo de acero inoxidable para prensado "Pressfitting" s/ EN 10217-7 DWG.
Tubo de acero inoxidable para la industria Alimentaria s/ DIN 11850.
Tubo de acero inoxidable para la industria Farmacéutica s/ ASME BPE.
Tubo de acero inoxidable Duplex.

TUBO SIN SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE
Tubo de acero inoxidable para conducción s/ ASTM/ASME A/SA312.
Tubo de acero inoxidable para conducción s/ EN 10216-5. Tolerancias s/ ISO 1127.
Tubo de acero inoxidable para intercambiador de calor s/ ASTM A213.
Tubing de acero inoxidable s/ ASTM A269.

Ramón González Fabra
Enginyer Tècnic Industrial
Col. Núm. 13.375

Lleida, juliol de 2018
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Gama Pressﬁtting

Gama pressﬁtting
de acero inoxidable
El sistema de prensado rápido
para unión de tuberías con accesorios
en acero inoxidable y acero al carbono galvanizado
hasta Ø 108 mm.

www.hastinik.com

www.hastinik.com
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Gama Pressﬁtting

Un sistema práctico, seguro y rápido
Secuencia del montaje

PRESSFITTING
Pressﬁtting es un sistema rápido, eﬁcaz y seguro para unión de tuberías y accesorios, mediante prensado,
en acero inoxidable y acero al carbono galvanizado en el campo civil, industrial y naval, evitando el proceso

1

2

3

laborioso de soldar o roscar.
Pressﬁtting es la solución actual para instalaciones nuevas y también proyectos de rehabilitación de sistemas
antiguos en diámetros desde 15 mm hasta 108 mm. Este sistema permite un gran ahorro de tiempos de
montaje, en comparación con otros sistemas convencionales.
Para conseguir este resultado, además de un acabado perfecto, solo hay que asegurar una correcta deformación de tubería y accesorio durante el prensado.
El sistema Pressﬁtting ofrece la gama completa de productos para conseguir este objetivo:
s !CCESORIOS
s 4UBOS

Corte el tubo en ángulo recto

s *UNTAS TØRICAS
s -ÉQUINAS PARA REALIZAR EL PRENSADO

4

Examine si la junta está colocada apropiadamente. No emplee aceite ni grasa.

Desbarbe el tubo por dentro y por fuera
para no dañar la junta.
5

6

INOXIDABLE
s %L ACERO INOXIDABLE SE CONSIDERA UN MATERIAL HIGIÏNICO COMO SE DEMUESTRA EN LA MAYORÓA DE LAS
aplicaciones en la industria alimentaria y farmacéutica.
s -ÓNIMA PÏRDIDA DE CARGA OBTENIÏNDOSE MAYORES VELOCIDADES DEL mUIDO
s %XCELENTE ACABADO DECORATIVO EVITANDO COSTOS ADICIONALES DE PINTURAS O PROTECCIONES EXTERIORES
s -ENOR CONDUCTIVIDAD TÏRMICA QUE OTROS MATERIALES
s !PTO PARA CONDUCCIØN DE AIRE COMPRIMIDO GASES INERTES Y CIERTOS PRODUCTOS QUÓMICOS ÉCIDOS
derivados del petróleo, etc...).
Gire ligeramente el tubo, insertándolo en la
pieza de unión hasta el tope y marque el tubo
como referencia.

ACERO GALVANIZADO

Coloque la mordaza de prensar en la herramienta e inserte el perno de sujeción hasta que
encaje.

Abra la mordaza, aplíquela en ángulo recto y
efectúe el prensado.

s 0ARA CIRCUITOS CERRADOS DE CALEFACCIØN REFRIGERACIØN Y AIRE COMPRIMIDO
Una unión a presión que forma una sola unidad inseparable
Por la presión aplicada en el resalte de la pieza, ésta y el tubo inox forman una unidad inseparable. La junta de elastómero
%0$- REALIZA EL CIERRE Y ES INOFENSIVA HIGIÏNICAMENTE
Hay disponibles juntas de diversos materiales para aplicaciones especiales tales como conducción de derivados del
petróleo, ácidos, etc... Se recomienda contactar con Hastinik para más información.
Le ofrece:
s 5NA UNIØN SEGURA Y RÉPIDA EN FRÓO NO SE PIERDE TIEMPO SOLDANDO
s &IABILIDAD EN LA INSTALACIØN INCLUSO EN CONDICIONES DE USO SEVERAS
s 2EDUCCIØN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA
s .O ES NECESARIO TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS
s .O HAY QUE MANIPULAR BOTELLAS DE GAS
s .O ES PRECISO LIMPIAR LA TUBERÓA
s )NSTALACIONES EMPOTRADAS

www.hastinik.com

www.hastinik.com
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Gama Pressﬁtting

4UBOS SANITARIOS PARA UNIØN CON
accesorios Pressﬁtting mediante
sistema de prensado rápido

!CCESORIOS PRESSlTTING

Manguito H-H Inox

Manguito de Alargo H-H Inox

Curva 90º H-H Inox R= 1,5D

270

270L

2

Tubo Soldado Acero
Inoxidable 316 L (1.4404)
Dimensiones
Ø Ext. Mm
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

Espesor
mm
1
1
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
2
2
2

Longitud m
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Contenido
Peso Kg/m
Agua L/M
0.133
0,351
0.201
0,426
0.302
0,625
0.515
0,805
0.804
1,258
1.195
1,521
2.043
1,972
4.083
3,711
5.662
4,352
8.496
5,308

mecánicas Espesor mm
Ø Ext.Propiedades
Mm
240
,ÓMITE ELÉSTICO -ÓNIMO .MM2)
!LARGAMIENTO -ÓNIMO 
40
#ARGA DE ROTURA -ÓNIMO .MM2)
500

Dimensiones

Propiedades físicas
Ø Ext. Mm
Densidad
#ALOR ESPECÓlCO  #
#ONDUCTIVIDAD TÏRMICA  #
Coeﬁciente de dilatación lineal
 #
2ESISTIVIDAD ELÏCTRICA  #

Espesor mm
 +GM3
 *+G+
 7M+
16,5 10 +
-6

Ø
mm.
15
18
22
28
35
42
54
76
89
108

Dimensiones

A

L

Z

20
20
21
23
26
30
35
53
60
75

48
48
50
54
62
71
83
141
162
194

8
8
8
8
10
11
13
35
42
44

Peso
g
34
42
54
73
105
145
215
510
695
1035

Ø
mm.
15
18
22
28
35
42
54
76
89
108

Dimensiones

A

L

Z

25
25
25
30
30
40
40
60
70
80

80
80
84
91
102
120
140
230
260
310

30
30
34
31
42
40
60
110
120
150

Peso
g
54
68
85
113
157
215
313
930
1340
1855

Ø
mm.
15
18
22
28
35
42
54
76
89
108

A

L

Z

20
20
21
23
26
30
35
53
60
75

49
53
61
72
86
112
138
184
210
241

29
33
40
49
60
82
103
131
150
166

Curva 90º M-H Inox R= 1,5D

Curva 45º H-H Inox R= 1,5D

Curva 45º M-H Inox R= 1,5D

1

41

40

Peso
g
58
77
115
160
219
308
458
1243
1527
2382

0,75mm2M

Composición química
C % Max.
0,03

Mn % Max.
2,0

P % Max.
0,045

S % Max.
0,03

Si % Max.
1,0

Cr %
16,0-18,5

Ni %
10-13

Mo %
2,0-2,5
Dimensiones
Ø
mm.
15
18
22
28
35
42
54
76
89
108

Límites de aplicación
s 4EMPERATURA DE TRABAJO #
s 4EMPERATURA MÉXIMA PICO #
s 0RESIØN MÉXIMA  BAR
s $EPRESIØN MÉXIMA n  BAR

Dimensiones

A

H

L

Z

20
20
21
23
26
30
35
75
89
96

57
61
70
79
91
127
153
188
223
262

49
53
61
72
86
112
138
175
208
243

29
33
40
49
60
82
103
100
119
147

Peso
g
58
77
115
160
219
308
458
1243
1527
2382

Ø
mm.
15
18
22
28
35
42
54
76
89
108

A

L

Z

20
20
21
23
26
30
35
53
60
75

35
37
42
48
54
67
81
112
127
155

15
17
21
25
28
37
46
59
67
80

Dimensiones en mm.
Para materiales de acero galvanizado y cupro-níquel consulten
con nuestro departamento comercial.

Para materiales de acero galvanizado y cupro-níquel consulten
con nuestro departamento comercial.
www.hastinik.com

www.hastinik.com

Dimensiones
Peso
g
48
68
93
134
176
246
357
913
1165
1704

Ø
mm.
15
18
22
28
35
42
54
76
89
108

A

H

L

Z

20
20
21
23
26
30
35
60
76
92

40
42
52
56
69
72
96
115
130
172

35
37
42
48
54
67
81
119
143
162

15
17
21
25
28
37
46
59
67
80

Peso
g
48
68
93
134
176
246
357
913
1165
1704

Gama Pressﬁtting
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Salvatubo Lateral Inox

Codo H-Rosca H Inox

Manguito Reducción M-H Inox

Te Reducida H-H Inox

Te Salida Central Rosca H Inox

86

90

246

130R

130RG

Dimensiones
Ø
mm.
15
18
22
28

C

D

L

37
40
44
50

57
60
65
74

158
165
178
210

Peso
g
80
100
128
212

Dimensiones
Ø
Rosca A
H
mm.
15

20 36
18

21 40
22

21 45
28
1
24 50
35
  27 60

Salvatubo Central Inox

Codo H-Rosca M Inox

85

92

Dimensiones
Ø
mm.
15
18
22
28

C

D

L

31
34
37
43

47
48
48
65

202
215
225
280

Peso
g
115
146
185
300

Dimensiones
Ø
Rosca A
H
mm.
15

20 36
18

21 40
22

21 45
28
1
24 50
35
  27 60
42
  32 70
54
2
38 85

Dimensiones
L

Z

36
37,5
42
50
64

16
19
24
26
33

L

Z

36
37,5
42
48
64
67
78

16
19
24
26
33
43
47

Peso
g
90
102
186
312
399

Ø
mm.
18-15
22-15
22-18
28-15
28-18
28-22
35-15
35-22
35-28
42-22
42-28
42-35
54-28
54-35
54-42
76-42
76-54
89-54
89-76
108-54
108-76
108-89

Dimensiones

A

L

Z

20
20
21
20
21
21
20
21
24
21
24
27
24
27
32
32
38
38
55
38
55
64

60
63
62
66
64
62
77
71
78
94
83
77
100
99
92
157
146
163
161
163
184
203

40
43
42
46
44
41
57
50
55
73
60
51
77
73
62
125
111
128
108
128
131
143

Peso
g
45
53
56
65
69
77
90
95
113
141
155
169
207
226
246
430
465
560
775
800
975
1050

Peso
g
88
105
148
258
432
478
825

Ø
mm.
18-15-18
22-15-22
22-18-22
28-15-28
28-18-28
28-22-28
35-15-35
35-18-35
35-22-35
35-28-35
42-15-42
42-18-42
42-22-42
42-28-42
42-35-42
54-15-54
54-18-54
54-22-54
54-28-54
54-35-54
54-42-54
76-22-76
76-28-76
76-35-76
76-42-76
76-54-76
89-22-89
89-28-89
89-35-89
89-42-89
89-54-89
89-76-89
108-22-108
108-28-108
108-35-108
108-42-108
108-54-108
108-76-108
108-89-108

A

A1

B

L

Z

Z1

20
21
21
23
23
23
26
26
26
26
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
35
53
53
53
53
53
60
60
60
60
60
60
78
78
78
78
78
78
78

20
20
21
20
21
21
20
21
21
24
20
21
21
24
27
20
21
21
24
27
32
21
24
27
32
38
21
24
27
32
38
55
21
24
27
32
38
55
64

41
43
43
46
46
47
49
49
50
53
55
53
54
57
61
61
59
60
63
67
71
74
75
77
82
88
85
87
90
92
93
114
103
105
108
110
113
124
135

68
74
74
84
84
84
100
100
100
100
114
114
114
114
114
138
138
138
138
138
138
230
230
230
230
230
260
260
260
260
260
260
310
310
310
310
310
310
310

14
16
16
19
19
19
24
24
24
24
27
27
27
27
27
34
34
34
34
34
34
62
62
62
62
62
70
70
70
70
70
70
77
80
80
80
80
80
80

20
22
22
25
25
26
28
28
28
28
31
31
32
32
33
38
38
39
39
40
41
50
50
51
52
52
57
57
58
59
59
69
66
66
67
68
68
78
74

Dimensiones en mm.
Para materiales de acero galvanizado y cupro-níquel consulten
con nuestro departamento comercial.

Para materiales de acero galvanizado y cupro-níquel consulten
con nuestro departamento comercial.
www.hastinik.com

www.hastinik.com

Peso
g
74
98
102
129
132
136
137
174
178
194
222
232
234
242
258
320
350
380
365
365
394
1000
1005
1028
1028
1150
1160
1180
1255
1277
1297
1435
1780
1860
1820
1890
1900
2040
2250

Dimensiones
Ø
Rosca
A
B
mm.
15
35

20
18
20
37

22

21
39
22

21
42
28
23

42
28
23

45
35
26
45

35
26
48

42
30

48
42
30

51
54
35

55
54
35

58
54
35
2
79
76
53

69
76
53
2
90
89
60

76
89
60
2
97
108
75

85
108
75
2
106

L

Z

66
68
74
74
84
84
100
100
114
114
138
138
138
230
230
260
260
310
310

13
14
16
16
19
19
24
24
27
27
34
34
34
62
62
70
70
80
80

Peso
g
74
86
110
126
174
154
182
198
234
245
348
363
775
960
1190
1920
1490
1720
2270

Te Igual H-H Inox
130

Dimensiones
Ø
mm.
15
18
22
28
35
42
54
76
89
108

A

B

L

Z

Z1

20
20
21
23
23
30
35
53
60
80

39
41
44
53
57
62
77
110
128
153

66
68
74
84
100
114
138
230
260
310

13
14
16
19
27
27
34
62
70
75

18
20
23
26
30
34
41
62
64
77

Peso
g
64
80
108
148
200
282
422
1270
1430
2865

Gama Pressﬁtting
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!CCESORIOS PRESSlTTING

Tapa Inox

Entronque Hembra Inox

Entronque Macho Inox

Codo Placa Inox

Codo Placa 3 Vias C/Salida HR Inox

300M

149H

149M

93R

94R

Dimensiones
Ø
mm.
15
18
22
28
35
42
54
76
89
108

Dimensiones

A

L

20
21
21
24
27
32
38
55
64
78

59
63
66
75
83
104
118
172
192
226

Peso
g
16
48
54
82
115
173
260
423
470
670

Ø
mm.
15
15
18
18
22
22
22
28
28
28
35
35
35
42
42
54
54

Dimensiones

Rosca

A

L







1

1
 
1
 
 
 
 
 
2

20
20
21
21
21
21
21
24
24
24
27
27
27
32
32
38
38

39
42
39
42
39
42
45
44
47
49
50
53
55
56
58
64
71

Tapa Inox

Entronque C/Tuerca H-H Inox

300

149HL

Dimensiones
Ø
mm.
15
18
22
28
35
42
54
76
89
108

Peso
g
46
84
66
87
100
90
148
155
169
172
170
198
366
248
270
406
618

Ø
mm.
15
15
18
18
22
22
22
28
28
28
28
35
35
35
42
42
54
54
76
89

Dimensiones

Rosca

A

L







1


1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
3

20
20
21
21
21
21
21
24
24
24
24
27
27
27
32
32
38
38
55
64

55
57
55
59
56
60
63
64
66
68
70
69
70
70
76
76
84
90
115
130

Peso
g
65
119
64
89
87
89
157
98
106
119
196
115
179
240
204
228
246
423
961
1143

Ø
mm.
15
18
22

Rosca

B

D

L

L1

L2

X

Z





13
13
17

5
5
6

43
43
51

40
40
44

30
30
34

34
34
40

20
19
23

A

L

20
21
21
24
27
32
38
55
64
78

28
30
31
32
34
39
45
67
78
94

Ø
mm.
15
15
18
22
28
35
42
54

Rosca

A

L




1
 
 
2
2

20
20
21
21
24
27
32
38

55
57
62
66
70
72
77
95

Peso
g
72
116
120
142
254
286
502
508

Rosca

B

D

L

L1

L2

X

Z



13

5

45

56

32

39

40

Latiguillo Inox

7

14

Peso
g
172

Espesor

Dimensiones
Ø
mm.
15
18
22
28
35
42
54
76
89
108

A

B

D

G

K

L

Agujeros

20
21
21
24
27
32
38
55
64
78

11
11
12
14
15
16
18
18
20
20

95
95
105
115
140
150
165
185
200
220

14
14
14
14
18
18
18
18
18
18

65
65
75
85
100
110
125
145
160
180

47
48
52
59
68
76
90
136
152
178

4
4
4
4
4
4
4
4
8
8

Dimensiones en mm.
Para materiales de acero galvanizado y
cupro-níquel consulten con nuestro departamento comercial.
www.hastinik.com

Ø
mm.
15

Manguito C/Brida PN 10/16 Inox

Dimensiones
Peso
g
24
30
41
51
71
100
154
436
560
820

Dimensiones
Peso
g
104
110
148

www.hastinik.com

Peso
g
558
576
760
925
1340
1505
1890
2250
3200
3620

&UELLE !CERO INOX 
-ALLA !CERO INOX 
Longitud a petición

Dimensiones en mm.
Para materiales de acero galvanizado y cupro-níquel consulten
con nuestro departamento comercial.
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!CCESORIOS PRESSlTTING

Válvula Bola H-H Pomo Inox

Válvula Bola H-H Palanca Inox

Válvula Bola H-H Cap Inox

Válvula Bola Paso Total PN 16 Inox

Válvula Retención PN 16 Inox

10A

10B

10C

10D

9

Dimensiones
Ø
mm.
15
18
22

Dimensiones

DN

L

B*

C

v
v
v

76
76
87

  
  
  

93
93
98

Peso
g
500
500
625

Ø
mm.
15
18
22

Dimensiones

DN

L

B*

C

v
v
v

76
76
87

  
  
  

92
92
95

Peso
g
500
500
625

Ø
mm.
15
18
22

Dimensiones

DN

L

B*

C

v
v
v

76
76
87

  
  
  

74
74
78

Cruz Inox

Cruz Inox Con Deriv. Roscadas

Cruz Reductora Inox

180A

180B

180R

Peso
g
400
390
525

Ø
mm.
15
18
22
28
35
42
54
76
89
108

A

C

H

L

L1

M

20
21
21
24
27
32
38
55
64
78

22
23,4
31
37,9
47
57
68
86
98
126

57
62
67
85
85
100
110
130
140
170

112
119,4
133
147,9
177
203
230
307
336
428

45
48
51
55
65
73
81
110,5
119
151

105
110
110
130
130
160
160
235
245
330

Junta EPDM - Negro

#RUZ  MM
!"#$
,  $IMENSIØN DEL MANGUITO

#RUZ  MM
! Y " ROSCA - O ( v v
! Y " PUEDEN SER DIFERENTES
,  $IMENSIØN DEL MANGUITO

Collarin PN 6 Inox

Collarin PN 10/16 Inox

5

6

"RIDA LOCA

"RIDA LOCA

Dimensiones
A

D

C

H

27
32
40
47
59
78
91
110

22
28
35
42
54
76
89
108

50
60
70
80
90
110
128
148

6
6
6
6
8
8
10
10

#RUZ REDUCTORA  MM
! Y " PUEDEN SER DIFERENTES
,  $IMENSIØN DEL MANGUITO

Ø mm.
12
15
18
22
28
35
42
54
64
67
76
89
108

Dimensiones
Espesor Peso
S
g
1,5
208
1,5
266
1,5
344
1,5
426
1,5
554
2
825
2
1115
2
1400

A

D

C

H

27
32
40
47
59
78
91
110

22
28
35
42
54
76
89
108

58
68
78
88
102
122
138
158

6
6
6
6
8
8
10
10

Espesor Peso
S
g
1,5
232
1,5
302
1,5
404
1,5
475
1,5
695
2
985
2
1325
2
1605

Dimensiones en mm.
* Sujeto a disponibilidad
www.hastinik.com

Dimensiones

Dimensiones en mm.
www.hastinik.com

Junta FKM - Verde
Ø mm.
15
18
22
28
35
42
54
76
89
108

Peso
g
534
542
775
1160
1780
2900
4480
7350
12500
22750

Ø
mm.
15
18
22
28
35
42
54
76
89
108

A

C

L

P

20
21
21
24
27
32
38
55
64
78

25
25
28
30
36
42
50
56
60
70

133
135
144
152
166
184
208
268
286
330

54
55
58
61
65
71
79
106
113
130

Junta NBR - Marrón
Ø mm.
15
18
22
28
35
42
54
76
89
108

Peso
g
1230
1332
1730
1700
3920
4510
5360
7010
12240
14792

Junta HNBR - Amarillo
Ø mm.
15
18
22
28
35
42
54

Gama Pressﬁtting
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Herramientas y accesorios

1

2

Herramienta eléctrica para ø de 12 a 54 mm.

3

Herramienta eléctrica con acumulador para
ø de 12 a 54 mm.
4

-ORDAZAS DESDE   MM HASTA  MM

Herramienta eléctrica para ø de 12 a 108 mm.

5

6

%SCARIADOR MANUAL EXTERIORINTERIOR
0ARA TUBOS DE   MM HASTA  MM

#ORTATUBOS CON CUCHILLA PARA ACEROINOX

www.hastinik.com

www.hastinik.com



Gama milimétrica

Tubos soldados milimétricos

7

'

Peso teórico de los tubos Kg/m

Gama milimétrica de
acero inoxidable

Diámetro
exterior
mm

Espesor mm
0,80



1

1,2

1,5

1,6

2

2,5

2,6

3

3,2

8

 

 

10

 

0,225

 

 

12

 

 

 

 

 

0,501



 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

18

 

 

0,505

 

 

0,801

 

 

 

19

 

 

 

 

 

0,851

 

 

1,202

20

 

 

 

 

 

0,901

 

 

 

22

 

 

 

 

 

1,002

1,221

 

 



 

0,551

 

0,808

 

1,052

 

 

1,502



 

 

 

 

 

1,102

 

 

 

25

 

 

 

 

 

1,152

 

 

 

28

 

 

0,805

0,995

1,058

 

 

 

 

29

 

 

 

 

1,098

 

 

 

 



0,585

 

 

 

 

 

 

 

2,028



 

 

0,925

 

1,218

1,502

 

 

 



 

0,801

 

 

1,258

1,552

1,909

 

 



 

 

 

1,221

1,298

 

 

 

 

 



 

0,851

 

1,258

 

 

 

2,109

 

 

4



 

 

 

 

 

 

2,222

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1,002

 

 

 

 

 

2,500

2,855

 

 

 



 

 

1,521

 

 

 

 

 

 

 

 



1,052

 

1,559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,089

 

 

 

2,128

 

 

 

 

 

 



1,102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1,859

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

1,822

 

 

 

 

 

 

 

 

50,8

 

 

1,852

 

 

 

 

 

 

 

 

51

1,252

 

1,859

 

 

 

 

 

 

 

 

52

 

 

 

2,019

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2,059

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2,099

 

 

 

 

 

 

5,008

5

55

 

 

2,009

 

 

 

 

 

 

 

5,108



 

 

2,085

2,220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5,258

 

 

 

 

 

1,881

2,251

2,802

2,985

 

 

 

 

 

 

 

8,902

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5,102

5,299

 

 

 

 

9,891

85

 

2,518

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición química: Ver página 8
Características mecánicas: Ver página 9
Calidad del material: !)3) , , DUPLEX
Acabados: 6ER PÉGINA 
Tolerancias: 6ER PÉGINA 
Normas de fabricación: %.   Y %.  
Longitud de suministro:  MM
/TROS LARGOS ESPESORES CALIDADES O CARACTERÓSTICAS ESPECIALES BAJO PEDIDO ESPECIAL CONSULTAR 
www.hastinik.com

3,6

0,125

www.hastinik.com
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Tubos soldados milimétricos

7

'
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#ODOS  SOLDADOS
Accesorios de acero inoxidable para soldar

Peso teórico de los tubos Kg/m
Diámetro
exterior
mm

Espesor mm
0,80

1

1,2

1,5

1,6

2

2,5

2,6

3,2

3,6

95

 

 

 

 

 

 

3

 

 

9,115

4

 

5

6



 

 

5,058

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5,108

 

 

 

 

9,050

 

 

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8,099

 

9,920

 

 

 

 
 

129

 

 

 

 

8,229

 

10,080

 

12,520

15,525



 

 

 

 

 

 

 

 

12,921

 

19,080



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,085



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155

 

 

 

 

9,922

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,905

 

159

 

 

 

 

10,182

 

 

 

15,525

19,281

 



 

8,109

 

 

 

15,099

 

 

 

 

 

205

 

 

 

 

 

 

 

18,155

 

 

29,898



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18,855

 

 

 

 

 

255

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

19,005

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18,999
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20,252
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Tubos soldados
ESPESOR DE PARED  MM
Peso teórico de los tubos Kg/m
Diámetro
exterior
mm

5

Espesor mm
0,40

0,50

0,60

0,70

0,75

 

 

 

 

0,080



 

 

0,081

 

0,099

 

 

0,088

 

0,119

 

0,80

8

 

 

0,111

0,128

 

 

9,50

0,091

 

 

 

 

 

10

 

0,119

 

 

 

 

12

 

 

 

0,198

0,211

 

 

 

 

0,182

0,210

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

0,201

 

 

 

15

 

0,182

 

0,251

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

0,209

 

0,289

 

 
 

18

 

0,219

 

 

 

19

 

 

 

 

 

19,05

 

 

 

 

 

20

 

0,291
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Diámetro
exterior
D
mm

Radio
R=F
mm

Espesor
T
mm

Peso
Kg

18
20

25
28





 
50,8

 




129














25





50
52,5
55



80
95
110
115
125
155
190
225
225








500



1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0

2,0

2,0

2,0

2,5





0,02
 
 
0,05
 
 
0,08
0,10
0,11
0,15
0,21
0,22
 
 
 
0,50
 
1,20
1,90
 
 
 
 
 
10,50

 
 
19,0
29,0
 
 



900
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F

R

D

T

Calidad del material:
!)3)    ,  , DUPLEX
Composición química: ver página 8.
Características mecánicas: ver página 9.
Tolerancias: VER PÉGINA 
Normas de fabricación:
%.  %.  

Gama milimétrica

19

20

Gama milimétrica

D1

Valonas
Accesorios de acero inoxidable para soldar

Tes iguales
Accesorios de acero inoxidable para soldar

D2
D1
mm
18
20

25
28




50,8

 




129










D2
mm

51
58
58




88
102
102
102
122
122

158
188
212






585


H
mm




8
8
9
10
10
11
12

12
12


15
19
21

21
21
21
25
25
25

T
mm

Peso
Kg

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2
2
2





0,028
 
 
 
 
 
 
 
 
0,100
0,112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
mm

F
mm

T
mm

Peso
Kg

18
20

25
28




50,8

 




129











25,5
25,5
25,5
28,5
28,5


 
 


 


85,5
105



250





500


1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2
2
2






 
 
 
 
 
0,110
 
0,181
 
 
 
 
0,580
 
 
1,191
 
2,800
 
 
11,100
15,000
22,800
28,200
 
 
 

Norma de fabricación: %.  %.  

Especiﬁcación del producto: %.   4IPO 

Calidad del material: !)3)  ,  , DUPLEX

Calidad del material: !)3)  ,  , DUPLEX
Composición química: Ver página 8.

Composición química: Ver página 8.

Características mecánicas: Ver página 9.

Características mecánicas: Ver página 9.

Tolerancias: 6ER PÉGINA 

Tolerancias: 6ER PÉGINA 
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D

F
D
2xF

T

Gama milimétrica

21

22

Gama milimétrica

CAPS

Reducciones concéntricas y excéntricas

Accesorios de acero inoxidable para soldar

Accesorios de acero inoxidable para soldar
D1

D1

T
D
mm
18

T
mm
1,5

20

25
28




50,8

 




129













Dimens.
Nominal
v
v
v
v
v
1”
 v
 v
2”
 v
v
 v
v
5”
v
8”
10”
12”
v
v
18”
20”

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2

2

2

2





Diámetro
ext. tubo
10,5

 
22
28





90,5




222





515

B
mm
29



50


80
91
 
 

155








585

K
mm


Peso
Kg
0,009

12
12
12
12
12
12
15

19
19
19
21
28




50
50
55
55



89
98
108
120

C
mm
 
20
 
28





85
100,5



181






529

T

0,011
 
 
0,022
 
0,025
 
 
0,055
0,058
 
0,150
0,198
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E
mm


15

19












50
50




R
mm
 X 
 X 
 X 
 X 
 X 
 X 
 X 
8 x 125
8 x 125
10 x 150
10 x 150
10 x 150
10 x 150
10 x 150
10 x 150
10 x 150
10 x 150
 X 
 X 
 X 
 X 
 X 

L
r

L

K

R1

T

T

D

D

T
D

2ADIO MAYOR 2  !PROXIMADAMENTE   $
2ADIO PEQUE×O R  !PROXIMADAMENTE   $
Calidad del material:
!)3)  ,  , DUPLEX
Composición química: Ver página 8
Características mecánicas: Ver página 9
Tolerancias: 6ER PÉGINA 
Normas de fabricación: %.  %.  

Abarcones

Material: Acero inoxidable.
Bajo pedido pueden suministrarse
con tuerca y contratuerca en lugar
de arandela Groover
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D
mm

D1
mm

L
mm

T
mm

Peso
kg

18
19




28
29
28
29












































18
19
18
19


18
19


28
29


28
29


18
19


28
29






28
29






28
29






15
15
20
20
20
20
25
25
25
25
































50
50
50
50
50
50
50

1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5

0,009
0,012
 
0,019
0,015
0,022
0,022
 
 
 
0,029
 
 
 
 
 
 
 
 
0,052
 
 
 
 
 
0,051
 
0,055
 
0,059
 
 
0,050
 
 
 
 
 
0,059
0,080
 
 
 
 
0,081
0,111
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D
mm

D1
mm

L
mm

T
mm

Peso
kg















































129

129

129
129

129








28
29






















































50
50
50



























80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
150
150
150

2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
2
2
2
2

2

2
2

2

2

2

2
2

2

2

2
2

2

2

2

 
0,090
 
0,111
0,152
0,118
 
0,120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,185
 
0,201
 
 
 
0,209
0,225
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,881
 
0,951
 
 
1,022
 
 
 
1,198
 

Gama milimétrica





Acero inoxidable

Reducciones concéntricas y excéntricas
Accesorios de acero inoxidable para soldar

D
mm

D1
mm

L
mm

T
mm

































































129







129





129










208

258



208

258




258















150
150
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
250
250






















500
500
500
500
500








2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2































Peso
kg

D
mm

D1
mm

L
mm

T
mm

Peso
kg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15,298
 
 
 
 
 
 
29,119
 
 
















808

808

808

808

908

908

908

908

908




508







508







508





508





808















800
800
800
800
800
800
800
800
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900


































 
 
 
 
28,011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D y D1 son diámetros exteriores
Calidad del material: !)3)  ,  , DUPLEX
Composición química: Ver página 8.
Características mecánicas: ver página 9.
Tolerancias: 6ER PÉGINA 
Normas de fabricación: %.  %.  
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M a n u a l Té c n i c o

Sistema de tuberías y accesorios de polipropileno
para instalaciones hidrosanitarias y climatización

Líderes en canalizar soluciones

Manual Técnico

Desde sus inicios en 1989 Italsan ha avanzado decisivamente
en su estrategia de fortalecimiento y presencia en el
mercado internacional, situándose hoy como empresa líder
en la prescripción, distribución y servicio post venta de las
instalaciones plásticas en polipropileno.
Ser fieles a nuestra política comercial y de calidad durante los
años en los que la economía ha sido favorable, nos ha permitido
asentar las bases para estar en situación de crecimiento e
introducción en nuevos mercados.
Los materiales plásticos tienen cada vez más usos en todos
los sectores de nuestra vida cotidiana. Las excelentes
propiedades mecánicas, químicas y físicas de los nuevos
polímeros han determinado su éxito en todo tipo de
aplicaciones.
A partir de los años 80, la difusión de los materiales
plásticos en la industria de los tubos ha sido
exponencial. En la actualidad, su uso abarca desde los
tubos de alimentación y descarga hasta las instalaciones
de calefacción y acondicionamiento gracias a la creciente
aceptación por parte de los instaladores y clientes finales.

Sistema NIRON®

Departamento técnico

NIRON es un sistema de tubos y accesorios de polipropileno
copolímero random que, por calidad y fiabilidad, ofrece el
máximo nivel de vida útil y ahorro energético en sistemas
de conducción hidrosanitarios.

La Oficina Técnica de Italsan se encarga de proporcionar
apoyo y asesoramiento técnico a todos nuestros clientes.
Está formada por un equipo de ingenieros técnicos e
industriales con amplia experiencia en el sector garantizando
la atención eficiente en cualquier requerimiento técnico
relacionado con cualquiera de nuestros productos.

Las características químicas y físicas del material empleado
y la unión de los distintos elementos, mediante fusión
térmica, aseguran la perfecta resistencia de la instalación
incluso en las condiciones de uso más extremas.

Nupi Industrie Italiane S.p.A lleva más de cuarenta
años a la vanguardia de la transformación de polímeros
terminados en tubos para el transporte de agua caliente y
fría a presión, gas y derivados del petróleo.

El polipropileno que utiliza el Sistema NIRON es un tipo
especial de copolímero random de alto peso molecular.
La estructura molecular concreta del copolímero y la
incorporación de aditivos especiales aseguran una elevada
resistencia mecánica y una larga duración.

Las importantes inversiones en investigación y desarrollo,
una puesta al día constante en materia tecnológica y un
laboratorio avanzado de control de calidad han permitido
a Nupi Industrie Italiane S.p.A. situarse entre las primeras
empresas europeas de su segmento.

La extrema ligereza material, la facilidad con que se
trabaja y la completa gama del Sistema NIRON permiten
reducir el tiempo de instalación entre un 30% y un 50%
en comparación con las instalaciones realizadas con
materiales metálicos.

Opciones de Servicio y Soporte Técnico
• Consultas técnicas ONE to ONE.
• Formación de producto técnico-práctica.
• Asistencia técnica en obra.
• Realización de cálculos y estudios.
• Emisión de informes.

Asistencia técnica a pie de obra e instalación
Nuestro valor añadido se encuentra en tener la capacidad
de ofrecer asistencia técnica, desde el inicio hasta
finalización de la instalación.

Software
Italsan apuesta por un servicio técnico
mediante Cloud Computing, trabajando
con el software ITALTERM® en la nube
para agilizar la respuesta técnica al
cliente y evitando instalaciones de
programas en su equipo.
De esta manera nuestros clientes tienen acceso al software
de Italsan desde cualquier punto, únicamente con una
conexión a internet, asegurándose en todo momento la
actualización de las versiones.

Documentación
Italsan pone a su disposición toda la documentación técnica
así como manuales técnicos, guías de recomendación,
tarifas, trípticos y dípticos referidos al producto a través
de sus página web www.italsan.com o solicitándola en
atencionalcliente@italsan.com
3
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Un salto BIM: Building Information Modeling
El soporte a la ingeniería nos ha llevado a ser pioneros
con la creación de las familias en tecnología BIM de todo el
Sistema NIRON: tuberías y accesorios en todos los sistemas
de unión existentes.

Desarrollo de la familia con prestaciones de diseño y dimensionado sin igual
Familia BIM completa: tuberías, accesorios, accesorios roscados, válvulas y abrazaderas Italsan.
Librería

Compatible con los diferentes softwares de diseño arquitectónico e ingeniería: Revit MEP,
Archicad, AECon, etc.
Exportable a .IFC.
Tamaño del archivo .rvt y .rfa de bajo peso (<10Mb).
100% ágil a la hora de diseñar.

Configuración MEP

Enrutamiento predefinido: inserción automática de los accesorios en el diseño mediante
líneas 2D.

Creación automática de tablas de planificación (despiece de material).
Tablas de planificación

Cálculo de número de manguitos incluido.
Cálculo de abrazaderas.
Inclusión de Parámetros Técnicos.

Sistema

Diseño
4

Cálculo de Pérdidas de Carga.
Mantiene la conexión física y de cálculo en las conexiones con otros materiales mediante
portabridas y/o accesorios roscados.
Inserción automática de las abrazaderas Italsan en proyecto.
Geometría exacta de todos los componentes de la familia: cotas reales del producto.
5
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1.1 Campos de aplicación

1

El Sistema NIRON es óptimo para su instalación en
edificación residencial y sector terciario ubicándose en
edificios de distintos usos con carácter institucional,
cultural, sanitario, empresarial o rotacional como son:
hoteles, hospitales, edificios sanitario-sociales, complejos
de oficinas, centros comerciales, edificios con carácter
educativo, instalaciones deportivas, barcos de cruceros
y de transporte y viviendas, tanto de promoción pública
como privada.

En todas sus ubicaciones el Sistema NIRON es idóneo para
los siguientes tipos de instalaciones:

Salas de
calderas

Instalaciones
hidrosanitarias

Instalaciones de
climatización

Calefacción a alta y
baja temperatura

• Producción de calor.

• Conducción y abastecimiento de agua fría.

• Circuitos de frío y calor
de la red de fancoils.

• Sistema de calefacción
por radiadores.

• Suministro de agua fría
para consumo humano.

• Condensados de torres
de refrigeración.

• Suelo radiante.

• Suministro de agua
caliente sanitaria (ACS).

• Alimentación baterías de
Unidades de tratamiento
de aire (UTA’S).

• Acumulación agua
caliente sanitaria.

• Retorno de agua
caliente sanitaria (RACS).

1

Así mismo, está altamente introducido en el ámbito de la
rehabilitación, reforma y restauración de edificios.
La aplicación del Sistema NIRON en edificación industrial
es innumerable, con una clara tendencia de crecimiento
en este tipo de edificios, con las características comunes
de eficiencia energética y seguridad industrial.

• Instalaciones de techo
y paredes radiantes.

Otras instalaciones
• Refrigeración Industrial.
• District heating:
Calefacción de distrito.
• Sistemas de ósmosis
inversa.
• Aire comprimido.
• Trasiego de fluidos
alimentarios.
• Trasiego de sustancias
agresivas.

Sectores

Centros e
instituciones
sanitarias o de salud

10

Establecimientos
hoteleros y
alojamientos
turísticos

Construcción naval,
plataformas offshore
e instalaciones
portuarias

Edificios
industriales

Edificación
residencial

Edificios sector
terciario
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1.2 Características principales y ventajas particulares

1

En los últimos años ha habido una gran evolución de
los materiales termoplásticos y en el estudio de sus
propiedades físicas y químicas, generando un avance
en todos los campos, que incluye el de las instalaciones
mecánicas.
Hasta hace unos años las instalaciones mecánicas se
realizaban con materiales metálicos debido principalmente
a su resistencia, pero este tipo de material supone otras
muchas desventajas que hemos podido reconocer a lo
largo del tiempo.
A día de hoy los sistemas de tubería y accesorios fabricados
con termoplásticos resuelven muchos de los problemas
planteados por los sistemas metálicos, pudiendo así
alargar el tiempo de vida de la instalación.

Ventajas del SISTEMA NIRON
• Dispersión térmica y condensación limitadas
-Menor espesor de aislamiento térmico.
-Menor espesor de aislamiento anticondensación.

Adecuación espesor de aislamiento térmico según
procedimiento alternativo de RITE.

Adecuación espesor de aislamiento térmico según
procedimiento alternativo de RITE.

La baja conductividad térmica de las tuberías NIRON,
λ = 0,24 W/m·K, hace posible una reducción notable
del espesor de aislamiento, representando un ahorro
económico importante en el total de la instalación.

• Art. 1 de la IT 1.2.4.2.1.1
“Todas las tuberías y accesorios dispondrán de un
aislamiento térmico cuando contengan fluido refrigerado
con Tª menor que la Tª ambiente del local por el que
discurran y cuando contengan fluidos de Tª mayor de 40º
instalados en ubicaciones no calefactadas.”.

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE), en su Instrucción Técnica 1.2.4.2.1.3 “Aislamiento
térmico en redes de tuberías -Procedimiento alternativo”,
recoge el método alternativo para el cálculo de aislamiento
en redes de tuberías, con el que es posible adecuar el
espesor del aislamiento al coeficiente de conducción
térmica del material de la tubería con la consecuente
disminución de espesores de aislamiento en comparación
con los propuestos en el Procedimiento simplificado.
La justificación de la elección del espesor de aislamiento se
basa en el cumplimiento de los siguientes artículos:

• Alta resistencia a los agentes químicos.
• Resistencia al hielo.
• Resistencia a las corrientes parásitas.

• Art. 5 de la IT 1.2.4.2.1.1
“Para evitar condensaciones intersticiales se instalará una
adecuada barrera al paso del vapor”
• Art. 6 de la IT 1.2.4.2.1.1
“En toda instalación térmica por la que circulen fluidos
no sujetos a cambio de estado, en general las de fluido
caloportador agua, las pérdidas térmicas globales por
el conjunto de conducciones no superarán el 4% de la
potencia que transporta”.
El proceso de cálculo a seguir para el procedimiento
alternativo, es el marcado por la UNE EN ISO 12241
“Aislamiento térmico para equipos de edificación e
instalaciones industriales. Método de cálculo”.

• Ausencia de corrosión.
• Menor rugosidad superficial interna
-Reducción de las incrustaciones y menores pérdidas
-de carga.

1

Dispersión térmica y condensación limitadas

Termografía en salida intercambiador ACS

Con este procedimiento se establecen las perdidas
térmicas y condensaciones intersticiales que se originan
en la tubería.

Superficie 2

• Menor nivel de ruidos en la instalación.
• Reducción de los tiempos de instalación.

Superficie 3

• Tratamiento por legionella.
• Totalmente ecológico y libre de halógenos.

12

Superficie 1

Puntos termografía

Temperatura material

Superficie 1

Acero: 57,7OC

Superficie 2

NIRON sin aislar: 44,4OC

Superficie 3

NIRON aislado: 35,1OC

13
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1.2 Características principales y ventajas particulares

1

Dispersión térmica y condensación limitadas

Dispersión térmica y condensación limitadas

Espesor de aislamiento térmico según procedimiento
simplificado del RITE según Modificación REAL DECRETO
238/2013 del 5 de abril del 2013.

Menos espesor de aislamiento anticondensación.
Garantizar la no existencia de condensación superficial
es fundamental en las instalaciones que trasiegan fluidos
fríos, especialmente en las líneas de frío de las instalaciones
de climatización.
En este tipo de instalaciones se debe colocar un elemento
separador de protección, no necesariamente aislante, con
capacidad de barrera anti vapor.

En caso de no utilizar el procedimiento alternativo, el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE) en su Instrucción Técnica 1.2.4.2.1.2 aporta una serie
de tablas donde se indica el espesor mínimo necesario en
función del diámetro de la tubería, temperatura del fluido
y ubicación de la instalación.

1
Se considera válido el cálculo realizado según norma EN
ISO 12241, cumpliendo con la siguiente hipótesis:
Se produce condensación si:

Tsuperficial tubo < Trocío

No se produce condensación si: Tsuperficial tubo > Trocío
Italsan no recomienda espesores inferiores a 9 mm.

Espesores mínimos de aislamiento (mm)
Fluido frío - Interior edificio

Fluido caliente - Interior edificio
Ø exterior
(mm)

Temperatura máxima del fluido (oC)
40 ... 60
>60 ... 100 >100 ... 180

Ø exterior
(mm)

Temperatura mínima del fluido (oC)
> -10 ... 0
>0 ... 10
>10

D ≤ 35

25

25

30

D ≤ 35

30

25

20

35 < D ≤ 60

30

30

40

35 < D ≤ 60

40

30

20

60 < D ≤ 90

30

30

40

60 < D ≤ 90

40

30

30

90 < D ≤ 140

30

40

50

90 < D ≤ 140

50

40

30

140 < D

35

40

50

140 < D

50

40

30

Fluido caliente - Exterior edificio
Ø exterior
(mm)

Fluido frío - Exterior edificio

40 ... 60

>60 ... 100

>100 ... 180

D ≤ 35

35

35

40

35 < D ≤ 60

40

40

60 < D ≤ 90

40

90 < D ≤ 140
140 < D

Ø exterior
(mm)

> -10 ... 0

>0 ... 10

>10

D ≤ 35

50

45

40

50

35 < D ≤ 60

60

50

40

40

50

60 < D ≤ 90

60

50

50

40

50

60

90 < D ≤ 140

70

60

50

45

50

60

140 < D

70

60

50

En caso de escoger los espesores de procedimiento simplificado, se deben tener las siguientes consideraciones:
• En las redes de tuberías con funcionamiento en continuo, como las de ACS, se debe aumentar 5 mm el espesor mínimo
propuesto.
• Los valores mínimos de referencia han sido calculados para un material aislante con valor de conductividad térmica
de referencia de 0.040 W/mK a 10oC.
• El espesor de aislamiento de las tuberías de diámetro exterior igual o menor a 25 mm y de longitud menor a 10 m,
contada a partir de la conexión a la red general hasta la unidad terminal y que estén empotradas en tabiques, suelos, o
instaladas en canaletas interiores será de 10 mm.

14

Estado de tubería niron con condensación superficial.

Estado tubería de acero aislada con corrosión por
condensación.

Italsan ha desarrollado un programa de cálculo de pérdidas
térmicas y condensación superficial llamado Italterm®,
verificado por el Centro Experimental de Climatización
y Refrigeración de la Escuela Superior de Ingenieros
Industriales de la Universidad Politécnica de Catalunya.
El programa Italterm®, desarrollado bajo las exigencias
del CTE, RITE y la norma EN UNE 12241, contribuye
a la reducción del consumo de energía térmica y el
aseguramiento de la eficiencia energética de la instalación.
El objetivo es la adecuación del espesor de aislamiento al
material constitutivo de la gama de tuberías y accesorios
en polipropileno NIRON.
Gracias a la utilización en la nube, Italterm® proporciona
de forma inmediata un informe con la justificación técnica
y resultados obtenidos, así como un estado de mediciones
para la inclusión en proyecto y presupuesto o presentación
a la DF.
Solicite una licencia de uso gratuita a través de:
www.italsan.com

15
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1.2 Características principales y ventajas particulares

1

Ausencia de corrosión
La corrosión de las tuberías depende principalmente del
medio ambiente en el que están colocadas, de la materia
prima y del régimen de funcionamiento a las que se ven
sometidas, siendo la protección exterior de la tubería la
que debe estudiarse con mayor cuidado, debido a que
normalmente el medio circundante es más agresivo que el
agua que circula por el interior.
El sistema de tuberías y accesorios NIRON está fabricado
con materiales poliméricos (polipropileno copolímero
random ) por lo que la resistencia a la corrosión queda
garantizada al 100%, tanto en el interior de la tubería
como en el exterior.
Este hecho se traduce en que no necesita ninguna
aplicación de protección superficial, sea cual sea al medio
circundante.

Menor rugosidad superficial interna: Reducción
de las incrustaciones y menores pérdidas de
carga
El bajo coeficiente de rugosidad superficial (k=0,007mm)
influye directamente en la reducción de la posibilidad de
incrustaciones sobre la superficie interna de las tuberías.
Debido a la menor rugosidad, a igual caudal de fluido
resultan menores pérdidas de carga, permitiendo en
algunos casos la reducción del diámetro interior necesario
en la instalación.

1

Alta resistencia a los agentes químicos

Resistencia a las corrientes parásitas

El polipropileno copolímero random soporta prácticamente
cualquier tipo de dureza del agua y resiste sustancias
químicas con valores de ph comprendidos entre 1 y 14 (por
lo que es muy resistente a las sustancias ácidas y alcalinas
en un amplio espectro de concentraciones y temperaturas).

El polipropileno es un pésimo conductor eléctrico, con
lo que no existe la posibilidad de perforaciones ni en los
tubos ni en los accesorios a causa de corrientes parásitas
en el terreno.

* Ver tablas de resistencia química NIRON del apartado 1.8.

Reducción de los tiempos de instalación

Menor nivel de ruidos en la instalación

Los sistemas de unión del Sistema NIRON están basados en
la termofusión, ya sea mediante polifusión, electrofusión o
soldadura a tope.
La termofusión implica una reducción de los tiempos de
instalación muy importante ofreciendo, al mismo tiempo,
la garantía total del sistema final debido a la interacción
completa de la estructura molecular del polipropileno.

Nuestro sistema NIRON posee una elevada capacidad
de absorción y aislamiento acústico, amortiguando
notablemente los efectos sonoros en la instalación.

De la misma manera, el tiempo necesario para la puesta
en carga y funcionamiento inmediatamente después de la
soldadura se reduce considerablemente en comparación
La composición y estructura molecular del PP-R permite con otros materiales.
que el tubo aumente su sección con la variación de volumen
generada por la congelación del fluido en su interior.

Resistencia al hielo

De la misma manera el sistema de tuberías y accesorios
NIRON garantiza la resistencia a la corrosión en las
instalaciones con trasiego de fluidos con alta concentración
de oxígeno disuelto o fluidos de naturaleza corrosiva.

Totalmente ecológico y libre de halógenos

El producto es totalmente ecológico, totalmente reciclable
y amigo del medio ambiente.

pérdidas de carga

El polipropileno copolímero random está libre de
halógenos, característica de seguridad fundamental en
caso de reacción al fuego.

Italsan pone a su disposición el programa Italsan Pérdidas
de Carga donde se proporciona la relación entre caudalvelocidad y pérdidas de carga por metro lineal en función
de la temperatura del fluido y el diámetro de la tubería
para la gama considerada.
Solicite el programa a través de:
atencionalcliente@italsan.com
Puede consultar las tablas de pérdidas de carga en el
apartado 1.5.
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Y

1.3 Resistencia mecánica

PP-R RP TIPO 4
PP-R TIPO 3

La fórmula que nos relaciona estos parámetros es la
Fórmula de Lamé:

P =
P =
σ =
C =
C =
C =
SDR=
SDR=

(s / C) x 20
SDR-1

Presión de servicio (bar)
Tensión circunferencial (MPa)
Coeficiente de seguridad =
1,5 según UNE EN ISO 15874, circuitos abiertos
1,25 según DIN 8077/78, circuitos cerrados
Estándar Dimensión Ratio = Øext tubería (mm) /espesor
tubería (mm)

Curvas de referencia para la resistencia esperada del PP-R (Tipo 3) según UNE EN ISO 15874-2:2013

Esfuerzo hidrostático (MPa)

Las curvas de regresión caracterizan el comportamiento
del tubo en función de la tensión tangencial y la
temperatura del fluido definiendo la durabilidad del
material resultante del trabajo en ejercicio continuo a una
presión determinada.
Mediante las curvas de regresión es posible calcular la
durabilidad técnica de la tubería en unas condiciones
determinadas de presión y temperatura.

20oC

10

70oC
95oC
110oC
1
1
1

10

100

X2

50
5 10
Tiempo de fractura (años)

1.000
10.000
Tiempo de fractura (horas)

100.000 1.000.000

X1

Curvas de referencia para la resistencia esperada del PP-R RP (Tipo 4) según UNE EN ISO 15874-2:2013

σ

σ

Esfuerzo hidrostático (MPa)
Tiempo de fractura (años)
Tiempo de fractura (horas)

18

1

Comparación de las curvas de referencia para la resistencia esperada del PP-R ( Tipo 3 ) y PP-R RP ( Tipo 4)

Curvas de regresión

Esfuerzo hidrostático (MPa)

1

100

Tiempo de fractura (años)
Tiempo de fractura (horas)
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1.4 Eficiciencia y ahorro energético

Eficiencia energética sistemas de bombeo
Reducción del consumo energético de los sistemas de
bombeo derivado del transporte de los fluidos. La reducción
drástica de posibles depósitos e incrustaciones, la baja
rugosidad interna y la inexistencia de corrosión, aseguran
el paso interior de la tubería a lo largo de toda la vida útil
de la instalación.

1

Eficiencia energética en la producción de calor

El objetivo de una instalación eficiente es evitar el
dispendio de energía durante su producción y la posterior
distribución.
Es éste último apartado donde aportamos sustanciales
mejoras gracias a la materia prima, permitiendo optimizar
la instalación con el consecuente aumento de eficiencia
energética.

Crecimiento del consumo de energía del 9% por milímetro
de espesor*

Régimen estacionario o pseudoestacionario

Régimen transitorio

En régimen estacionario o pseudoestacionario, la baja
conductividad térmica (λ=0,24W/m·K) del polipropileno
NIRON reduce las dispersiones pasivas respecto a una
instalación realizada con materiales metálicos.

En régimen transitorio, la menor conductividad térmica
permite suministrar agua suficientemente caliente aunque
el tubo no haya alcanzado las condiciones de régimen.

Este hecho se traduce en que la dispersión térmica sea
más contenida, siendo más eficientes en la producción
de energía térmica para la obtención de la temperatura
óptima en los puntos terminales de instalaciones de ACS,
calefacción y climatización.

En este caso se obtiene un ahorro de energía superior
al 12%, pudiendo llegar hasta el 26%, transformándose
también en un importante ahorro de agua. (Ver gráfico de
barras adjunto).

+9 %

Como consecuencia, la realización de la instalación con
NIRON nos garantiza que los costes por bombeo no
aumentarán en el tiempo, siendo energéticamente más
eficiente en comparación con cualquier sistema metálico.

(*) Estudio tubería NIRON Ø63 mm
vs tubería acero DN50.

Este fenómeno es mucho más acusado en las instalaciones de
circuito cerrado (climatización, recirculación de ACS y calefacción)
ya que en estos un alto porcentaje de la necesidad de bomba se
debe a las pérdidas de carga generadas por las tuberías.

Evolución de la carga en tuberías de acero en función del estado de corrosión
1400

Tubería
metálica

Rugosidad

% Pérdida de
carga

Corrosión Severa

1 mm

+125 hasta 170%

Corrosión Media

0.5 mm

+60 hasta 80%

800

Corrosión Leve

0.15 mm

+15 hasta 25%

600

Tubería acero nueva

0.05 mm

1200
Pérdida de carga lineal (Pa/m)

1

1000

400
Corrosión severa

200

Corrosión media
Corrosión leve

0
0,000

0,200

0,400
Caudal (l/s)

20

0,600

Tubería acero nueva

(*) Resultados publicados en 2009
por el Prof. Rahmeyer de la Utah
State University, ensayados sobre
Tubería de DN 25 de Acero DIN
2440, ISO 65.

Ahorro sobre el consumo de agua
A menor escala, los beneficios térmicos suponen un ahorro del consumo de agua gracias al menor tiempo necesario para
la obtención de ACS en el punto de consumo.
Longitud
del tubo
(m)

Tiempo
(s)

COBRE
Consumo
(l)

Tiempo
(s)

NIRON
Consumo
(l)

Ahorro de agua en litros
NIRON/
Cobre

6

15,2

1,52

3,9

0,49

1,13

8

20,1

2,01

6,0

0,60

1,41

10

24,4

2,44

8,5

0,85

1,59

La tabla indica el tiempo necesario para obtener un caudal de agua de 360 l/h a 40 ºC en función del material empleado.
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1.5 Pérdidas de carga de las tuberías

1

Pérdidas de carga unitarias de los tubos NIRON SDR6 con 20 oC de temperatura del agua
16

20

25

32

40

0,05
0,06
0,08
0,10
0,15
0,25
0,35

0,45
39,78
0,57
58,03
0,68
79,12
0,91
129,45
1,13
190,07

0,29
14,25
0,37
20,73
0,44
28,22
0,58
46,04
0,73
67,47
1,10
135,79

0,18
4,89
0,23
7,09
0,28
9,63
0,37
15,67
0,46
22,91
0,69
45,94
1,16
111,37
1,62
200,52

0,45
0,55
0,65
0,85
1,00
1,40
1,80
2,20
2,60
3,00
3,50
4,50
5,00
7,00
9,00
11,00
13,00
15,00
17,00
20,00
30,00

63

75

90

110

125

pérdidas de carga

0,11
1,57
0,14
2,26
0,17
3,07
0,23
4,97
0,28
7,25
0,42
14,48
0,71
34,95
0,99
62,76
1,27
97,41
1,56
138,56
1,84
185,96

0,07
0,55
0,09
0,79
0,11
1,06
0,14
1,72
0,18
2,50
0,27
4,97
0,45
11,95
0,63
21,40
0,81
33,15
0,99
47,09
1,17
63,14
1,53
101,27
1,80
134,96

0,05
0,20
0,06
0,28
0,07
0,38
0,09
0,61
0,12
0,89
0,17
1,76
0,29
4,20
0,40
7,49
0,52
11,59
0,64
16,44
0,75
22,01
0,98
35,25
1,16
46,93
1,62
85,07
2,08
132,91
2,54
190,02

0,03
0,07
0,04
0,09
0,04
0,13
0,06
0,20
0,07
0,30
0,11
0,58
0,18
1,39
0,25
2,47
0,32
3,81
0,40
5,39
0,47
7,21
0,61
11,52
0,72
15,32
1,01
27,72
1,30
43,24
1,59
61,75
1,88
83,13
2,17
107,30
2,53
141,33

20

25

32

40

0,02
0,03
0,03
0,04
0,03
0,06
0,04
0,09
0,05
0,13
0,08
0,26
0,13
0,61
0,18
1,08
0,23
1,67
0,28
2,36
0,33
3,16
0,43
5,03
0,51
6,69
0,71
12,08
0,92
18,82
1,12
26,85
1,32
36,13
1,53
46,60
1,78
61,35
2,29
96,14
2,55
116,11

0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,04
0,04
0,06
0,05
0,11
0,09
0,26
0,12
0,46
0,16
0,71
0,19
1,00
0,23
1,33
0,30
2,12
0,35
2,81
0,50
5,07
0,64
7,89
0,78
11,25
0,92
15,13
1,06
19,50
1,24
25,65
1,59
40,16
1,77
48,48
2,48
88,61
3,18
139,24
3,89
199,95

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,04
0,06
0,10
0,08
0,18
0,11
0,28
0,13
0,39
0,15
0,52
0,20
0,83
0,24
1,10
0,33
1,97
0,43
3,06
0,52
4,36
0,62
5,86
0,71
7,55
0,83
9,92
1,07
15,51
1,19
18,71
1,66
34,16
2,14
53,62
2,61
76,93
3,09
103,97
3,56
134,63
4,04
168,82

0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,03
0,02
0,05
0,06
0,06
0,10
0,08
0,15
0,10
0,21
0,12
0,28
0,16
0,45
0,18
0,59
0,26
1,06
0,33
1,65
0,40
2,34
0,48
3,15
0,55
4,05
0,64
5,32
0,82
8,31
0,92
10,03
1,28
18,28
1,65
28,68
2,01
41,13
2,38
55,56
2,75
71,92
3,11
90,16
3,66
120,97
5,49
252,36

0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,02
0,01
0,03
0,02
0,04
0,03
0,05
0,05
0,06
0,07
0,07
0,09
0,09
0,14
0,11
0,18
0,16
0,33
0,20
0,51
0,25
0,72
0,29
0,97
0,33
1,25
0,39
1,64
0,50
2,55
0,56
3,08
0,78
5,60
1,00
8,77
1,23
12,56
1,45
16,96
1,67
21,93
1,90
27,48
2,23
36,84
3,35
76,71

0,04
0,05
0,06
0,08
0,10
0,15
0,25
0,35

0,38
26,08
0,47
38,0
0,57
51,78
0,76
84,62
0,95
124,15

0,25
9,49
0,31
13,79
0,37
18,76
0,49
30,57
0,61
44,76
0,92
89,97

0,16
3,35
0,20
4,86
0,24
6,59
0,31
10,71
0,39
15,65
0,59
31,34
0,98
75,87
1,38
136,48

0,45
0,55
0,65
0,85
1,00
1,40
1,80
2,20
2,60
3,00
3,50
4,00
5,00
7,00
9,00
10,00
11,00
13,00
15,00
17,00
20,00
30,00

50

63

75

90

110

125

160

0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,04
0,03
0,06
0,04
0,09
0,07
0,18
0,11
0,42
0,15
0,74
0,20
1,14
0,24
1,61
0,28
2,15
0,37
3,43
0,43
4,56
0,61
8,23
0,78
12,81
0,95
18,27
1,13
24,58
1,30
31,69
1,52
41,71
1,73
52,93
2,17
78,89
3,03
144,30

0,01
0,01
0,02
0,01
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,04
0,05
0,08
0,08
0,18
0,11
0,32
0,14
0,48
0,17
0,68
0,20
0,91
0,26
1,45
0,36
2,65
0,42
3,47
0,54
5,39
0,66
7,68
0,78
10,32
0,90
13,30
1,05
17,50
1,21
22,19
1,51
33,04
2,11
60,36
2,71
94,82
3,01
114,63
3,31
136,12
3,92
184,02

0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,02
0,02
0,03
0,03
0,05
0,07
0,07
0,12
0,09
0,19
0,11
0,26
0,13
0,35
0,17
0,56
0,24
1,01
0,28
1,32
0,36
2,06
0,44
2,93
0,52
3,93
0,60
5,06
0,70
6,65
0,80
8,43
1,00
12,53
1,41
22,86
1,81
35,87
2,01
43,34
2,21
51,45
2,61
69,51
3,01
89,99
3,42
112,82
4,02
151,39

0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,01
0,02
0,01
0,02
0,02
0,04
0,04
0,05
0,07
0,07
0,10
0,08
0,14
0,10
0,19
0,13
0,30
0,19
0,54
0,22
0,71
0,28
1,10
0,34
1,56
0,40
2,10
0,46
2,70
0,54
3,55
0,62
4,49
0,77
6,68
1,08
12,17
1,39
19,08
1,54
23,05
1,70
27,36
2,01
36,94
2,32
47,81
2,63
59,92
3,09
80,37
4,63
167,57

0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,01
0,02
0,01
0,03
0,02
0,04
0,03
0,05
0,04
0,06
0,06
0,08
0,09
0,11
0,17
0,13
0,22
0,17
0,34
0,21
0,48
0,25
0,65
0,28
0,83
0,33
1,09
0,38
1,39
0,47
2,06
0,66
3,74
0,85
5,86
0,94
7,07
1,04
8,38
1,23
11,31
1,41
14,63
1,60
18,33
1,89
24,56
2,83
51,12

V (m/s)
hL (mm.c.a/m)

Caudal

Se aconseja una pérdida máxima de 35-40 mmca/ml en circuitos cerrados y 50 mmca/ml en circuitos abiertos.
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160

V (m/s)
hL (mm.c.a/m)

Caudal
0,04

50

1

Pérdidas de carga unitarias de los tubos NIRON SDR7,4 con 20 oC de temperatura del agua

pérdidas de carga

0,09
1,03
0,12
1,49
0,14
2,01
0,19
3,26
0,24
4,75
0,35
9,47
0,59
22,81
0,83
40,92
1,06
63,47
1,30
90,23
1,54
121,05
2,01
194,36

0,06
0,37
0,08
0,53
0,09
0,71
0,12
1,15
0,15
1,67
0,23
3,31
0,38
7,95
0,53
14,21
0,68
22,01
0,83
31,24
0,98
41,87
1,29
67,11
1,51
89,40
2,12
162,25

0,04
0,13
0,05
0,19
0,06
0,25
0,08
0,41
0,10
0,59
0,15
1,17
0,24
2,79
0,34
4,98
0,44
7,69
0,53
10,91
0,63
14,60
0,83
23,35
0,97
31,08
1,36
56,30
1,75
87,91
2,14
125,63
2,53
169,24

0,02
0,05
0,03
0,06
0,04
0,09
0,05
0,14
0,06
0,20
0,09
0,40
0,15
0,94
0,21
1,67
0,28
2,58
0,34
3,65
0,40
4,88
0,52
7,80
0,61
10,36
0,86
18,73
1,10
29,21
1,35
41,69
1,59
56,11
1,84
72,40
2,14
95,33
2,45
121,05
3,06
180,57

Se aconseja una pérdida máxima de 35-40 mmca/ml en circuitos cerrados y 50 mmca/ml en circuitos abiertos.
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1.5 Pérdidas de carga de las tuberías

1

Pérdidas de carga unitarias de los tubos NIRON SDR9 con 20 oC de temperatura del agua
32

40

50

63

75

90

0,45
0,55
0,65
0,75
0,85
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00

0,72
29,83
0,93
46,24
1,14
65,71
1,35
88,12
1,55
113,39
1,76
141,42
2,07
188,53

0,46
10,37
0,60
16,04
0,73
22,76
0,86
30,49
0,99
39,20
1,13
48,85
1,32
65,05
1,99
133,38

0,30
3,59
0,38
5,54
0,47
7,85
0,55
10,50
0,63
13,49
0,72
16,79
0,85
22,34
1,27
45,69
1,69
76,12
2,11
113,24
2,54
156,80

0,19
1,22
0,24
1,87
0,29
2,65
0,35
3,54
0,40
4,54
0,45
5,65
0,53
7,51
0,80
15,31
1,07
25,47
1,34
37,84
1,60
52,34
1,87
68,91
2,14
87,48
2,67
130,45

7,00
9,00
10,00
15,00
20,00
30,00
40,00
50,00
70,00
90,00
100,00
140,00
180,00
200,00
250,00
300,00

125

160

200

250

315

355

pérdidas de carga

0,13
0,53
0,17
0,82
0,21
1,15
0,24
1,54
0,28
1,97
0,32
2,45
0,38
3,25
0,56
6,62
0,75
10,99
0,94
16,32
1,13
22,55
1,32
29,67
1,50
37,65
1,88
56,09
2,63
102,55
3,38
161,17
3,76
194,89

0,09
0,23
0,12
0,35
0,14
0,49
0,17
0,65
0,20
0,83
0,22
1,04
0,26
1,37
0,39
2,79
0,52
4,62
0,65
6,86
0,78
9,47
0,91
12,45
1,05
15,78
1,31
23,50
1,83
42,90
2,35
67,36
2,61
81,42
3,92
169,22

0,06
0,09
0,08
0,13
0,10
0,19
0,11
0,25
0,13
0,32
0,15
0,40
0,17
0,53
0,26
1,07
0,35
1,77
0,44
2,62
0,52
3,62
0,61
4,75
0,70
6,02
0,87
8,95
1,22
16,32
1,57
25,60
1,75
30,93
2,62
64,18
3,49
107,94

0,05
0,05
0,06
0,07
0,07
0,10
0,09
0,14
0,10
0,18
0,12
0,22
0,14
0,29
0,20
0,58
0,27
0,97
0,34
1,43
0,41
1,97
0,47
2,59
0,54
3,28
0,68
4,87
0,95
8,87
1,22
13,91
1,35
16,80
2,03
34,81
2,71
58,51
4,06
121,92

32

40

50

63

75

90

0,03
0,02
0,04
0,02
0,05
0,03
0,05
0,04
0,06
0,05
0,07
0,07
0,08
0,09
0,12
0,18
0,17
0,30
0,21
0,44
0,25
0,61
0,29
0,80
0,33
1,01
0,41
1,50
0,58
2,72
0,74
4,26
0,83
5,14
1,24
10,63
1,65
17,84
2,48
37,11
3,30
62,51
4,13
93,77
5,78
173,08

0,02
0,01
0,02
0,01
0,03
0,01
0,03
0,02
0,04
0,02
0,04
0,02
0,05
0,03
0,08
0,06
0,11
0,10
0,13
0,15
0,16
0,21
0,19
0,28
0,21
0,35
0,26
0,52
0,37
0,94
0,48
1,47
0,53
1,77
0,79
3,65
1,06
6,12
1,59
12,71
2,11
21,39
2,64
32,06
3,70
59,10
4,76
93,43
5,29
113,25

0,01
0,00
0,02
0,00
0,02
0,00
0,02
0,01
0,03
0,01
0,03
0,01
0,03
0,01
0,05
0,02
0,07
0,04
0,08
0,05
0,10
0,07
0,12
0,10
0,14
0,12
0,17
0,18
0,24
0,32
0,30
0,50
0,34
0,61
0,51
1,25
0,68
2,09
1,01
4,33
1,35
7,28
1,69
10,90
2,36
20,06
3,04
31,69
3,38
38,40
4,73
70,97
6,08
112,41
6,75
136,34

0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,02
0,00
0,02
0,00
0,02
0,00
0,03
0,01
0,04
0,01
0,05
0,02
0,06
0,02
0,07
0,03
0,09
0,04
0,11
0,06
0,15
0,11
0,19
0,17
0,21
0,20
0,32
0,41
0,43
0,69
0,64
1,43
0,85
2,40
1,06
3,59
1,49
6,61
1,92
10,42
2,13
12,62
2,98
23,30
3,83
36,88
4,26
44,72
5,32
67,29
6,38
94,02

0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,02
0,00
0,03
0,00
0,03
0,01
0,04
0,01
0,05
0,01
0,06
0,02
0,07
0,02
0,08
0,03
0,12
0,06
0,15
0,09
0,17
0,11
0,25
0,23
0,34
0,39
0,50
0,81
0,67
1,35
0,84
2,02
1,17
3,72
1,51
5,87
1,68
7,10
2,35
13,11
3,02
20,73
3,35
25,13
4,19
37,80
5,03
52,80

0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,02
0,00
0,03
0,00
0,03
0,01
0,04
0,01
0,05
0,01
0,05
0,01
0,07
0,02
0,09
0,03
0,12
0,05
0,13
0,06
0,20
0,13
0,26
0,22
0,40
0,46
0,53
0,76
0,66
1,14
0,92
2,09
1,19
3,30
1,32
3,99
1,85
7,36
2,38
11,64
2,64
14,11
3,30
21,22
3,96
29,63

0,35
0,45
0,55
0,65
0,75
0,85
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00
7,00

0,65
22,99
0,83
35,63
1,02
50,61
1,21
67,86
1,39
87,29
1,58
108,85
1,85
145,08

0,42
8,17
0,54
12,64
0,66
17,92
0,78
24,01
0,90
30,85
1,02
38,44
1,20
51,19
1,80
104,88
2,40
174,94

0,27
2,83
0,34
4,37
0,42
6,19
0,50
8,27
0,57
10,62
0,65
13,22
0,76
17,59
1,15
35,95
1,53
59,87
1,91
89,04
2,29
123,27
2,68
162,38

0,17
0,95
0,22
1,47
0,27
2,07
0,31
2,77
0,36
3,55
0,41
4,42
0,48
5,87
0,72
11,96
0,96
19,88
1,20
29,53
1,45
40,84
1,69
53,75
1,93
68,23
2,41
101,72
3,37
186,13

9,00
10,00
15,00
20,00
30,00
40,00
50,00
70,00
90,00
100,00
140,00
180,00
200,00
250,00
300,00

110

125

160

200

250

315

355

400

0,03
0,01
0,03
0,02
0,04
0,03
0,05
0,03
0,06
0,04
0,06
0,05
0,07
0,07
0,11
0,14
0,15
0,23
0,19
0,35
0,22
0,48
0,26
0,62
0,30
0,79
0,37
1,17
0,52
2,12
0,67
3,32
0,74
4,01
1,12
8,29
1,49
13,91
2,23
28,93
2,98
48,72
3,72
73,06
5,21
134,82

0,02
0,00
0,02
0,01
0,03
0,01
0,03
0,01
0,04
0,02
0,04
0,02
0,05
0,02
0,07
0,05
0,10
0,08
0,12
0,12
0,14
0,16
0,17
0,21
0,19
0,27
0,24
0,40
0,33
0,73
0,43
1,14
0,48
1,38
0,71
2,84
0,95
4,75
1,43
9,87
1,90
16,60
2,38
24,87
3,33
45,84
4,28
72,45
4,76
87,81
7,14
184,31

0,01
0,00
0,01
0,00
0,02
0,00
0,02
0,00
0,02
0,01
0,03
0,01
0,03
0,01
0,05
0,02
0,06
0,03
0,08
0,04
0,09
0,06
0,11
0,07
0,12
0,09
0,15
0,14
0,21
0,25
0,27
0,39
0,30
0,47
0,46
0,97
0,61
1,63
0,91
3,37
1,22
5,66
1,52
8,48
2,13
15,61
2,74
24,65
3,04
29,86
4,56
62,58
5,47
87,36
6,08
105,96
7,60
159,54

0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,02
0,00
0,02
0,00
0,03
0,01
0,04
0,01
0,05
0,01
0,06
0,02
0,07
0,02
0,08
0,03
0,10
0,05
0,13
0,08
0,17
0,13
0,19
0,16
0,29
0,32
0,38
0,54
0,57
1,11
0,77
1,87
0,96
2,79
1,34
5,13
1,72
8,09
1,92
9,80
2,87
20,51
3,45
28,61
3,83
34,69
4,79
52,20
5,75
72,92

0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,02
0,00
0,02
0,00
0,03
0,01
0,04
0,01
0,05
0,01
0,05
0,01
0,06
0,02
0,08
0,03
0,11
0,05
0,14
0,07
0,15
0,09
0,23
0,18
0,30
0,30
0,45
0,63
0,60
1,05
0,75
1,57
1,06
2,88
1,36
4,55
1,51
5,50
2,26
11,51
2,71
16,05
3,02
19,46
3,77
29,27
4,52
40,87

0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,02
0,00
0,02
0,00
0,03
0,00
0,04
0,01
0,04
0,01
0,05
0,01
0,06
0,01
0,08
0,03
0,11
0,04
0,12
0,05
0,18
0,10
0,24
0,17
0,36
0,35
0,48
0,59
0,59
0,89
0,83
1,62
1,07
2,56
1,19
3,10
1,78
6,48
2,14
9,03
2,38
10,94
2,97
16,45
3,56
22,97

V (m/s)
hL (mm.c.a/m)

Caudal

Se aconseja una pérdida máxima de 35-40 mmca/ml en circuitos cerrados y 50 mmca/ml en circuitos abiertos.
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400

V (m/s)
hL (mm.c.a/m)

Caudal
0,35

110

1

Pérdidas de carga unitarias de los tubos NIRON SDR11 con 20 oC de temperatura del agua

pérdidas de carga

0,12
0,41
0,15
0,63
0,19
0,89
0,22
1,19
0,25
1,53
0,29
1,90
0,34
2,52
0,51
5,13
0,68
8,52
0,84
12,64
1,01
17,46
1,18
22,97
1,35
29,14
1,69
43,41
2,36
79,33
3,04
124,65
3,38
150,70

0,08
0,18
0,11
0,27
0,13
0,38
0,15
0,51
0,18
0,65
0,20
0,81
0,24
1,07
0,35
2,17
0,47
3,59
0,59
5,33
0,71
7,35
0,82
9,66
0,94
12,25
1,18
18,23
1,65
33,28
2,12
52,24
2,35
63,13
3,53
131,15

0,06
0,07
0,07
0,10
0,09
0,15
0,10
0,20
0,12
0,25
0,13
0,31
0,16
0,41
0,24
0,83
0,31
1,38
0,39
2,04
0,47
2,82
0,55
3,70
0,63
4,69
0,79
6,97
1,10
12,70
1,41
19,91
1,57
24,05
2,36
49,88
3,14
83,87
4,72
174,87

0,04
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,08
0,11
0,09
0,14
0,10
0,17
0,12
0,23
0,18
0,46
0,24
0,75
0,30
1,12
0,37
1,54
0,43
2,02
0,49
2,56
0,61
3,80
0,85
6,91
1,10
10,83
1,22
13,08
1,83
27,09
2,44
45,52
3,66
94,82
4,88
159,88

Se aconseja una pérdida máxima de 35-40 mmca/ml en circuitos cerrados y 50 mmca/ml en circuitos abiertos.
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1

1.5 Pérdidas de carga de las tuberías

1.6 Pérdidas de carga de los accesorios

Pérdidas de carga unitarias de los tubos NIRON SDR17 con 20 oC de temperatura del agua

Para el cálculo de pérdida de carga de accesorios, se
deberá seleccionar los accesorios existentes en el tramo
más desfavorable y seguir las siguientes ecuaciones:

160

200

250

15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
125,00
150,00
175,00
180,00

0,41
0,96
0,62
1,99
0,82
3,33
1,03
4,97
1,23
6,91
1,44
9,12
1,64
11,62
1,85
14,38
2,05
17,40
2,46
24,22
2,87
32,06
3,28
40,87
3,69
50,66
4,10
61,39
5,13
92,27
6,15
128,79
7,18
170,80
7,38
179,85

225,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00

600,00

400

450

0,13
0,06
0,20
0,13
0,26
0,21
0,33
0,32
0,39
0,44
0,46
0,58
0,52
0,74
0,59
0,91
0,65
1,10
0,78
1,53
0,91
2,02
1,04
2,58
1,17
3,19
1,30
3,86
1,63
5,79
1,95
8,07
2,28
10,69
2,34
11,25
2,60
13,64
2,93
16,91
3,25
20,51
3,90
28,64
4,55
37,99
5,21
48,53
5,86
60,26
6,51
73,14
7,16
87,15
7,81
102,29

0,10
0,04
0,15
0,07
0,20
0,12
0,26
0,18
0,31
0,25
0,36
0,33
0,41
0,42
0,46
0,51
0,51
0,62
0,61
0,86
0,72
1,14
0,82
1,45
0,92
1,79
1,02
2,17
1,28
3,25
1,54
4,53
1,79
6,00
1,84
6,31
2,05
7,65
2,30
9,49
2,56
11,50
3,07
16,05
3,58
21,29
4,10
27,20
4,61
33,76
5,12
40,97
5,63
48,81
6,14
57,29

0,08
0,02
0,12
0,04
0,16
0,07
0,20
0,10
0,24
0,14
0,28
0,18
0,32
0,23
0,36
0,28
0,40
0,34
0,48
0,48
0,56
0,63
0,64
0,80
0,72
0,99
0,80
1,20
1,00
1,79
1,20
2,50
1,40
3,31
1,44
3,48
1,60
4,22
1,80
5,23
2,00
6,33
2,40
8,84
2,80
11,72
3,20
14,96
3,60
18,57
4,00
22,53
4,40
26,84
4,80
31,50

hL (mm.c.a/m)
0,64
2,80
0,96
5,79
1,28
9,70
1,60
14,50
1,92
20,16
2,24
26,65
2,56
33,94
2,88
42,02
3,20
50,89
3,84
70,89
4,48
93,86
5,12
119,74
5,76
148,45
6,40
179,96

200,00

550,00

355

V (m/s)

Caudal
10,00

315

pérdidas de carga

0,26
0,33
0,39
0,68
0,53
1,14
0,66
1,71
0,79
2,37
0,92
3,13
1,05
3,98
1,18
4,92
1,31
5,95
1,58
8,28
1,84
10,95
2,10
13,96
2,36
17,30
2,63
20,95
3,28
31,47
3,94
43,89
4,60
58,18
4,73
61,26
5,25
74,29
5,91
92,19
6,56
111,83
7,88
156,29

0,17
0,11
0,25
0,23
0,33
0,38
0,41
0,56
0,50
0,78
0,58
1,03
0,66
1,31
0,74
1,62
0,83
1,96
0,99
2,72
1,16
3,59
1,32
4,58
1,49
5,67
1,65
6,86
2,07
10,30
2,48
14,35
2,89
19,02
2,97
20,02
3,30
24,27
3,72
30,10
4,13
36,51
4,96
50,99
5,78
67,66
6,61
86,46
7,44
107,37
8,26
130,33
9,09
155,34
9,91
182,34

Pérdida de carga total= ∑ Pérdidas de carga por accesorio

Se aconseja una pérdida máxima de 35-40 mmca/ml en circuitos cerrados y 50 mmca/ml en circuitos abiertos.
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Pérdida de carga del accesorio = K x nº acc. x Z

Donde:
K = Coeficiente resistencia accesorio de la tabla 1
Nº acc. = Número total de accesorios del mismo tipo
Z = (V² x ρ ) / 2 x g = Valor pérdida de carga de la tabla 2 (mm.c.a)
ρ = Densidad del agua
g = Gravedad

Tabla1: Coeficientes de resistencia localizada “ K” para los accesorios NIRON
Figura

Símbolo gráfico

Coeficiente K

Manguito

0,25

Codo de 90o

2,0

Codo roscado macho

2,2

Codo de 45

0,6

o

Accesorio en T

1,8

Accesorio en T reducido

3,6

Accesorio en T

1,3

Accesorio en T reducido

2,6

Accesorio en T

4,2

Accesorio en T reducido

9,0

Accesorio en T

2,2

Accesorio en T reducido

5,0

Accesorio en T roscado

0,8

Reducción hasta 2 dimensiones

0,55

Reducción a partir de 3 dimensiones

0,85

Junta roscada macho

0,4

Junta roscada macho reducida

0,85

Tabla2: Pérdida de carga Z en función de la velocidad ( mm.c.a )
Velocidad del fluido V ( m/s )

0,50

0,75

Z = (V² x ρ) / 2 x g (mm.c.a)

12,74 28,66 50,95 61,65 73,37 86,11 99,87 114,64 130,44 147,25 165,09 183,94 203,81

Velocidad del fluido V ( m/s )

2,10

2,20

1,00

2,30

1,10

2,40

1,20

2,50

1,30

2,60

1,40

2,70

1,50

2,80

1,60

2,90

1,70

3,00

1,80

3,25

1,90

2,00

3,50

Z = (V² x ρ) / 2 x g (mm.c.a) 224,70 246,61 269,54 293,49 318,46 344,44 371,45 399,47 428,52 458,58 538,19 624,18
1 mbar = 10,1 mm.c.a.
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1.7 Desinfección química y térmica

1.8 Sistema antimicrobiano

Desinfeccion química

Aditivos Biocidas

Según el RD 865/2003, cuando el agua fría de consumo
humano proceda de un depósito o aljibe, se comprobarán
los niveles de cloro residual libre o combinado en un
número representativo de los puntos terminales, y si no
alcanzan los niveles mínimos de 0,2 mg/l se instalará
una estación de cloración automática, dosificando sobre
una recirculación del mismo, con un caudal del 20% del
volumen del depósito.
En materia de concentración de cloro, según el
RD140/2003, la desinfección continua de agua potable
tratada puede alcanzar una concentración de cloro libre
residual de hasta 1 ppm.

Este valor paramétrico se refiere a niveles en red de
distribución y se determinará cuando se utilice el cloro o
sus derivados en el tratamiento de potabilización.
La gama de tuberías y accesorios NIRON es totalmente
compatible con la concentración de cloro libre residual
en EJERCICIO CONTINUO considerada en el RD140/2003,
y totalmente compatible con los tratamiento PUNTUALES
de limpieza y desinfección química para prevención de
legionela contemplados en RD865/2003.

En el diseño de las instalaciones, la elección del Sistema
NIRON se traduce como una medida preventiva óptima para
los posibles tratamientos y controles de la legionella a lo
largo de la vida útil de la instalación.

Marcado antibacterial en la
superficie del tubo

Desinfección química con Dióxido de cloro

Desinfección térmica

Se informa que el uso de Dióxido de cloro (ClO2) como
desinfectante en el suministro de agua potable está
aumentando en los últimos años, ya que su reactividad, y
por tanto sus efectos de desinfección, es aproximadamente
tres veces mayor que el cloro libre. Este hecho se traduce
en un aumento de la degradación prematura de las tuberías
de PP-R NIRON, por lo que su utilización está plenamente
desaconsejada.

El Sistema NIRON es totalmente compatible con los
métodos de limpieza y desinfección térmica considerados
en el RD 865/2003.
Se recuerda que los métodos de desinfección química
y térmica no pueden ser aplicados simultáneamente.
Siempre deben ser realizados alternativamente.

Otros tipo de sistemas de desinfección
A fin de asegurar la compatibilidad del sistema con otro tipo
de sistemas de limpieza y desinfección, tramite la consulta
con el Dpto. Técnico de Italsan.
Italsan no se hace responsable del daño que pueda
causar en su instalación y/o usuarios la utilización
de productos aditivos de tratamiento de agua no
compatibles con el material, tratamientos inadecuados
o utilización de concentraciones superiores a los valores
contemplados en el RD 140/2003 y el RD 865/2003.
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La composición de la materia prima incluye potentes
biocidas en forma de aditivos que evitan el crecimiento y el
desarrollo de bacterias y organismos patógenos tanto en la
superficie como en el interior de las paredes de tubo.
Este hecho confiere al sistema de tubería y accesorios
NIRON la propiedad de antimicrobiano.
La reducción de incrustaciones debido al bajo coeficiente
de rugosidad superficial menoscaba las condiciones que
favorecen la supervivencia y multiplicación de legionella.

1

1.9 Potabilidad e idoneidad alimentaria
El tubo NIRON, en todas sus gamas, cumple con los
requisitos marcados en España en el Real Decreto 140/2003
donde se establecen los criterios sanitarios de la calidad
del agua para consumo humano. Los certificados realizados
en el laboratorio de AIMPLAS acreditan la potabilidad del
sistema.

Los tubos se prueban según la norma EN 1622:2007: Análisis
del agua- Determinación del umbral de olor (TON) y del
umbral de sabor (TFN).
El Sistema NIRON es idóneo para el transporte de alimentos
según el DM 21/03/73.

El Sistema NIRON se produce conforme al Decreto legislativo
nº 31 del 02/02/2001 -Actuaciones de la directiva 98/83/
CE sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo
humano.

1.10 Opacidad
Los tubos producidos Sistema NIRON no transmiten más del
0,2% de la luz visible según la norma europea UNE EN 578.
La declaración de la opacidad no es una característica exigida
por la norma EN ISO 15874 y su inclusión en los certificados
es totalmente optativa, motivo por el cual no se declara en
los certificados del Sistema NIRON.
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1.11 Resistencia química del polipropileno
S = Satisfactoria L = Limitada NS = No satisfactoria
Sustancias no recomendadas ni garantizadas para ser transportadas por el Sistema NIRON.
Producto

Concentración

Temperatura
20 oC 60 oC 100 oC

Acetato (ver normas del acetato)

Producto
Bencílico, alcohol

Acético, ácido glacial

96%

S

L

NS

Acético, ácido glacial

hasta un 40%

S

S

-

Bórax

Acético, ácido glacial

50%

S

S

L

Bórico, ácido

Acético, anhídrido

100%

S

-

-

Bromhídrico, ácido

Acetona

100%

S

S

-

Bromo (líquido)

Ácido (ver normas del ácido)
Agua destilada

Benzoico, ácido

Concentración

Temperatura
20 oC 60 oC 100 oC

Producto

Concentración

Temperatura
20 oC 60 oC 100 oC

Producto

Concentración

Temperatura
20 oC 60 oC 100 oC

100%

S

L

-

Decalina (decahidronaftalina)

100%

NS

NS

NS

Leche

S

S

Sol. sat.

S

-

-

Etil, cloruro

100%

NS

NS

NS

Magnesio, carburo

Sol. sat.

S

L

-

Sol.

S

S

-

Etileno, (mono y di)cloruro

100%

L

-

-

Magnesio, cloruro

Sol. sat.

S

S

S

S

Sol. sat.

S

S

S

Sol.

S

S

-

100%

S

S

-

Sol. sat.

S

-

-

Dextrina

Sol.

S

S

-

Magnesio, sulfato

hasta un 48%

S

L

NS

Dextrosa

Sol.

S

S

-

Málico, ácido

100%

NS

NS

NS

Dicloroacético, ácido

100%

L

-

-

Mercurio

L

NS

NS

Dicloroetileno (a, b)

100%

L

-

-

Mercurio (II) cianuro

Sol. sat.

NS

NS

-

-

-

Dietil-éter

100%

S

L

-

Mercurio (II) cloruro

Sol. sat.

S

S

-

Dimetilamina

100%

S

-

-

Mercurio ( I) nitrato

-

Dimetil-formamida

100%

S

S

-

Metilamina

L

-

Metílico, alcohol

Bromo (vapor seco)
100%

S = Satisfactoria L = Limitada NS = No satisfactoria
Sustancias no recomendadas ni garantizadas para ser transportadas por el Sistema NIRON.

S

S

S

Butano

100%

S

Agua marina

S

S

S

Butanol

100%

S

L

L

Agua salobre

S

S

S

Butilo, acetato

100%

L

NS

NS

Agua mineral

S

S

S

Butilglicol

100%

S

-

-

Dietil ftalato

100%

L

Sol. sat. fría

S

-

-

Dioxano

100%

L

L

-

Metil, acetato

100%

S

S

-

100%

S

L

L

Eptano

100%

L

NS

NS

Metil, bromuro

100%

NS

NS

NS
NS

Agua potable
Agua de cloro

S

S

S

Butilfenol

Sol. sat.

S

L

-

Butil ftalato

Sol.

S

S

hasta un 32%

S

-

-

5%

S

L

L

Agua regia

HCl/HNO3=3

NS

NS

NS

100%

S

L

NS

Hexano

100%

S

L

-

Metileno, cloruro

100%

L

NS

Agua oxigenada

hasta un 10%

S

-

-

Calcio, carbonato

Sol. sat.

S

S

S

Etanolamina

100%

S

-

-

Metil-etil-cetona

100%

S

-

-

Agua oxigenada

hasta un 30%

S

L

-

Calcio, cloruro

Sol. sat.

S

S

S

Di-etanolamina

100%

S

-

-

Miel

S

S

-

Acetofenona

100%

S

L

-

Calcio, hidróxido

Sol. sat.

S

S

-

Éter de petróleo (ligroína)

L

L

-

Monocloro acético, ácido

Acrilonitrila

100%

S

-

-

Calcio, hipoclorito

Sol.

S

-

-

Etil, acetato

100%

L

NS

NS

Nafta (petróleo)

Calcio, hidróxido

Sol. sat.

S

S

-

Etilenglicol

100%

S

S

S

Níquel, cloruro

Sol.

S

-

-

Calcio, hipoclorito

Sol.

S

-

-

Di-etilenglicol

100%

S

S

-

Níquel, nitrato

Aluminio, cloruro

Sol. sat.

S

-

-

Calcio, nitrato

Sol. sat.

S

S

-

Etílico, alcohol (etanol)

hasta un 95%

S

S

S

Aluminio, fluoruro

Sol. sat.

S

-

-

Calcio, sulfato

Sol. sat.

S

S

-

Fenol

5%

S

S

Aluminio, nitrato

Sol. sat.

S

-

-

Carbono, dióxido (húmedo)

S

S

-

Fenol

Amílico, acetato

100%

L

-

-

Carbono, dióxido (seco)

S

S

-

Fosfórico, ácido

Amílico, alcohol

100%

S

S

S

Carbono, disulfuro

S

NS

NS

Amoníaco (gas)

Sol. sat.

S

-

-

Carbono, monóxido

S

S

-

NS

NS

NS

S

S

-

100%

NS

NS

Alcohol (ver normas del alcohol)
Alumbre

Amoníaco (líquido)

Di-butil ftalato

100%

S

S

-

S

NS

NS

Sol. sat.

S

S

-

Sol. sat.

S

S

-

Níquel, sulfato

Sol. sat.

S

S

-

-

Nítrico, ácido

10%

S

NS

NS

90%

S

-

-

Nítrico, ácido

30%

S

-

-

hasta un 85%

S

S

S

Nítrico, ácido

40 a 50%

L

NS

NS

Fluorhídrico, ácido

Sol. dil.

S

-

-

Nítrico, ácido fumante

NS

NS

NS

Fluorhídrico, ácido

40%

S

-

-

(con óxido de nitrógeno)

Formaldehída

40%

S

-

-

Nitrobenceno

100%

S

L

-

Fórmico, ácido

10%

S

NS

NS

Oléico, ácido

100%

S

L

-

NS

Fórmico, ácido

85%

S

NS

NS

Óleum (ácido sulfúrico con

NS

NS

NS

Fórmico, ácido anhidro

100%

S

-

-

60% de SO3)

Fósforo, oxicloruro

100%

L

-

-

Aceite de cacahuete

S

Aceite de alcanfor

100%

S

-

-

Carbono, tetracloruro

Amoníaco (agua)

hasta un 30%

S

-

-

Cerveza

Amonio, acetato

Sol. sat.

S

S

-

Cloro líquido

Amonio, carbonato

Sol. sat.

S

S

-

Cloro gaseoso, seco

100%

NS

NS

NS

Amonio, bicarbonato

Sol. sat.

S

S

-

Cloro-etanol

100%

S

-

-

Amonio, cloruro

Sol. sat.

S

-

-

Cloroformo

100%

L

NS

NS

Fructosa

Sol.

S

S

Amonio, fluoruro

Sol.

S

S

-

Clorhídrico, ácido

2 a 7%

S

S

S

Gelatina

100%

S

S

-

Amonio, fosfato

Sol. sat.

S

-

-

Clorhídrico, ácido

10 a 20%

S

S

-

Glicerina

100%

S

S

S

Sol.

S

-

-

Clorhídrico, ácido

30%

S

L

L

Glicólico, ácido

30%

S

-

Amonio, metafosfato

Sol. sat.

S

S

S

Clorhídrico, ácido

35 a 37%

S

-

-

Diglicólico, ácido

Sol. sat.

S

Amonio, nitrato

Sol. sat.

S

S

S

Clorhídrico, ácido gaseoso seco

100%

S

S

-

Glucosa

20%

S

Amonio, sulfato

Sol. sat.

S

S

S

Cloroacético, ácido (ver monocloro)

100%

S

100%

S

S

-

Acético, dicloroacético tricloroacético

Sol.

S

-

-

Hierro (III), cloruro

Sol. sat.

S

S

S

-

Clorosulfónico, ácido

100%

NS

NS

NS

Hierro (III), nitrato

Sol. sat.

S

-

-

Cloruro de benzol

100%

L

-

-

Hierro (III), sulfato

Sol. sat.

Amonio, hidróxido

Anhídrido carbónico gaseoso seco
Anhídrido carbónico gaseoso húmedo

100%

>85%

Hidrógeno

S

S

-

NS

NS

NS

Aceite de cereales (de maíz)

S

L

-

Aceite de coco

S

-

-

-

Aceite de almendra

S

-

-

-

-

Aceite de menta piperita

S

-

-

S

S

Aceite de oliva

S

S

L

-

-

Aceite de parafina (LF 65)

S

L

NS

S

-

Aceite de ricino

S

S

-

S

-

Aceite de semilla de algodón

S

S

-

S

S

-

Aceite de semilla de de lino

S

S

S
S

100%

Anhídrido sulfuroso gaseoso seco

100%

S

Anhídrido sulfuroso gaseoso húmedo

100%

S

-

-

Cloruro de etileno (mono y di)

100%

L

L

-

Hierro (II), cloruro

Sol. sat.

S

S

-

Aceite de silicona

S

S

Anilina

100%

S

S

-

Cítrico, ácido

10%

S

S

S

Hierro (II), sulfato

Sol. sat.

S

S

-

Aceite de soja

S

L

-

Anisolo

100%

L

-

-

Cresol

>90%

S

-

-

Yodo (solución alcohólica)

S

S

-

Oxálico, ácido

S

L

NS

Sol. sat.

S

S

L

Crómico, ácido

NS

S

S

S

Cromo, alumbre de

Plata
Aire

hasta un 40%

S

L

NS

Iso-octano

100%

L

NS

Sol.

S

S

-

D-iso-etil-ftalato

100%

S

L

-

-

-

Isopropílico, alcohol

100%

S

S

S

Isopropílico, éter

Bario, carbonato

Sol. sat.

S

S

S

Ciclohexano

100%

S

Bario, cloruro

Sol. sat.

S

S

S

Cicloehexanol

100%

S

L

-

Bario, hidróxido

Sol. sat.

S

S

S

Ciclohexanona

100%

L

NS

NS

Bario, sulfato

Sol. sat.

S

S

S

Cobre (II), cloruro

Sol. sat.

S

S

-

Benceno

100%

L

NS

NS

Cobre (II), nitrato

Sol. sat.

S

S

-

Bencina (hidrocarburos alifáticos)

100%

NS

NS

NS

Cobre (II), sulfato

Sol. sat.

S

S

-

30

Láctico, ácido
Lanolina

100%

L

-

-

hasta un 90%

S

S

-

S

L

-

Sol. sat.
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1.11 Resistencia química del polipropileno

1

S = Satisfactoria L = Limitada NS = No satisfactoria
Sustancias no recomendadas ni garantizadas para ser transportadas por el Sistema NIRON.
Producto

Concentración

Temperatura
20 oC 60 oC 100 oC

Producto

Concentración

Temperatura
20 oC 60 oC 100 oC

Oxígeno

Sol.

S

-

-

Sodio, sulfato

Sol. sat.

S

S

-

Perclórico, ácido

Sol.

S

-

-

Sodio, sulfuro

Sol. sat.

S

S

S

Sol. sat.

S

-

-

Sodio, sulfito

100%

L

-

-

Sodio, tiosulfato

Plata, acetato

Sol. sat.

S

S

-

Sulfhídrico, ácido gaseoso seco

Potasio, bicarbonato

Sol. sat.

S

S

-

Potasio, borato

Sol. sat.

S

S

Potasio, bromato

hasta un 10%

S

Potasio, bromuro

Sol. sat.

S

Potasio, carbonato

Sol. sat.

Potasio, clorato

Sol. sat.

Potasio, cloruro

Sol. sat.

Potasio, cromato

Sol. sat.

Potasio, cianuro

Pícrico, ácido

40%

S

-

-

Sol. sat.

S

-

-

100%

S

S

-

Sulfuroso, ácido

Sol.

S

-

-

-

Sulfúrico, ácido

hasta un 10%

S

S

S

S

-

Sulfúrico, ácido

10 a 30%

S

S

-

S

-

Sulfúrico, ácido

50%

S

L

L

S

-

-

Sulfúrico, ácido

96%

S

L

NS

S

S

-

Sulfúrico, ácido

98%

L

NS

NS

S

-

-

Estaño (II) cloruro

Sol. sat.

S

S

-

S

S

-

Estaño (IV) cloruro

Sol. sat.

S

S

-

Sol.

S

-

-

Sucínico, ácido

Sol. sat.

S

S

-

Potasio, fluoruro

Sol. sat.

S

S

-

Zumo de fruta

S

S

S

Potasio, hidróxido

Piridina

hasta un 50%

S

S

S

Zumo de manzana

S

-

-

Potasio, ioduro

Sol. sat.

S

-

-

Tartárico, ácido

10%

S

S

-

Potasio, nitrato

Sol. sat.

S

S

-

Tartárico, ácido

Hasta 20%

S

S

-

Potasio, perclorato

10%

S

S

-

Tetrahidrofurano

100%

L

NS

NS

Potasio, permanganato

Sol.

S

-

-

Tetralina

100%

NS

NS

NS

Potasio, persulfato

Sol. sat.

S

S

-

Tiofeno

100%

S

L

-

Potasio, sulfato

Sol. sat.

S

-

-

Tolueno

100%

L

NS

NS

Propano

100%

S

-

-

Trementina (esencia)

Propiónico, ácido

>50%

S

-

-

Tricloroacético, ácido

Cobre (II) cloruro

Sol. sat.

S

S

-

Cobre (II) nitrato

30%

S

S

S

Cobre (II) sulfato

Sol. sat.

S

S

-

Urea

NS

NS

NS

hasta un 50%

S

S

-

Tricloroetileno

100%

NS

NS

NS

Trietanolamina

Sol.

S

-

-

S

-

-

Sosa cáustica

Vino y licores

Sol. sat.

S

S

-

(ver sodio hidróxido)

Whisky

S

S

-

Sol. sat.

S

S

S

Xileno

100%

L

NS

NS

35%

S

-

-

Zinc, carbonato

Sol. sat.

S

S

-

Sodio, bicarbonato

Sol. sat.

S

S

S

Zinc, cloruro

Sol. sat.

S

S

-

Sodio, bicromato

Sol. sat.

S

S

S

Zinc, nitrato

Sol. sat.

S

S

-

Sodio, bisulfato

Sol. sat.

S

S

-

Zinc, óxido

Sol. sat.

S

S

-

Sodio, bisulfito

Sol.

S

-

-

hasta un 50%

S

S

L

Sol. sat.

S

-

-

Sodio, clorito

2%

S

L

NS

Sodio, clorito

20%

S

L

NS

Sodio, cloruro

Sol. sat.

S

S

-

Sodio, cloruro

10%

S

S

S

Sodio, hidróxido

1%

S

S

S

Sodio, hidróxido

10 a 60%

S

S

S

Sodio, hipoclorito

5%

S

S

-

Sodio, hipoclorito

10%

S

-

-

Sodio, hipoclorito

20%

S

L

-

Sodio, metafosfato

Sol.

S

-

-

Sodio, orto-fosfato

Sol. sat.

S

S

S

Sodio, nitrato

Sol. sat.

S

S

-

Sodio, perborato

Sol. sat.

S

-

-

Sol.

S

S

-

Sodio, acetato
Sodio, benzoato

Sodio, carbonato
Sodio, clorato

Sodio, silicato
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La tubería
2.1 Clasificación de los tubos
Sistema NIRON
2.2 Parámetros de clasificación
2.3 Características físico químicas de la
2.3 materia prima
2.4 Características mecánicas y dimensionales

Sol. sat. = Solución acuosa saturada, preparada a 20ºC
Sol.
= Solución acuosa, no saturada, de concentración superior al 10%
Sol. dil. = Solución acuosa diluida de concentración inferior o igual al 10%

Nota: La clasificación preliminar de resistencia
química establecida en la tabla ( S,L o NS ) solamente
es adecuada para tuberías de PP-R no sometidas a
esfuerzos mecánicos internos ni externos (por ejemplo,
aquellos producidos por presión interna o esfuerzos
de flexión).
Para obtener información sobre el comportamiento de
los rácores roscados consulte directamente a nuestro
servicio de asistencia técnica.
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2

Tuberías monocapa
Producidas y certificadas conforme a norma UNE EN ISO 15874

2.1 Clasificación de los tubos

34

Tubo MONOCAPA
(según UNE EN 15874 Parte 2)

Tubos MONOCAPA
(según UNE EN 15874 Parte 2)

NIRON MONOCAPA RP

NIRON MONOCAPA

NIRON PURPLE

La utilización de PP-R RP “Raised Pressure”, con cristalinidad
modificada y resistencia térmica superior, supone una
mejora de las características mecánicas a largo plazo en las
instalaciones que trasiegan fluido con temperatura.

Una trayectoria de 25 años y la larga experiencia en la
utilización del Sistema NIRON en las instalaciones de
distribución de agua fría y ACS, avalan la utilización del
PP-R en su versión monocapa.

Las tuberías monocapa NIRON PURPLE para fluido
reciclado/recuperado abarca todas aquellas aplicaciones
donde se trasiega un fluido para su recuperación y posterior
tratamiento, ya sea de naturaleza industrial o residencial.

Tal y como muestran las curvas de regresión el
comportamiento a altas temperaturas es más estable con la
utilización de PP-R RP.

Su idoneidad se evidencia por haber sido la principal
elección tanto del canal prescriptor como del instalador.

En el caso de los tubos destinados a la reutilización,
reciclado y/o recuperación de fluidos, la preferencia
nacional, en cuanto a código de color, es el morado.

Este hecho se traduce en un mejor comportamiento a
temperatura elevada y la posibilidad de reducción del espesor
de pared, permitiendo mayor caudal y menor velocidad en
la instalación.

La constante inversión en la producción queda patente con
la evolución de las posibles gamas de tuberías y diámetros,
abarcando desde diámetro 16 mm hasta 450 mm, con la
opción de fabricación hasta diámetro 630 mm.

La presentación del Sistema NIRON en acabado morado
(purple) permite una clara y diferenciada identificación de
la tubería respecto a las instalaciones de agua potable.

35
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2

Tuberías compuestas
Reforzadas con fibra de vídrio: producidas y certificadas conforme a
Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y RP 01.78

2.1 Clasificación de los tubos

36

Tubo COMPUESTO
(según RP01.78)

Tubos COMPUESTOS
(según RP01.72)

NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE

NIRON FG

NIRON Clima

El sistema NIRON Fiber Blue PP-R RP Pipe, mejora las
prestaciones y comportamiento mecánico a largo plazo en
condiciones de trasiego de fluido con temperatura.

Este tipo de tuberías reforzadas con fibra de vidrio poseen
una dilatación lineal claramente inferior a las monocapas
durante el trasiego de fluidos con temperatura.

Dispone de certificado de potabilidad para trasiego de
fluido de agua para consumo humano y se fabrican con la
misma tecnología de los tubos NIRON FG y NIRON Clima,
con materia prima PP-R RP y la siguiente estratificación de
su espesor:

Fabricados con una innovadora tecnología de co-extrusión,
se produce simultáneamente una tubería compuesta
por tres capas de materiales con distintas características
físicas:

El sistema NIRON Clima está fundamentalmente
pensado para solventar las necesidades existentes en las
instalaciones de climatización con FAN COILS, sin descartar
cualquier otro uso debido que dispone de certificado de
potabilidad según RD140/2003.
Se fabrican con la misma tecnología de los tubos NIRON FG,
utilizando PP-R 100 con la siguientes disposición de capas:

• Capa interior:
1/3 de PP-R 80 en contacto con el fluido.

• Capa interior:
1/4 de PP-R 100 en contacto con el fluido.

• Capa intermedia:
1/3 de PP-R 80 reforzado con fibra de vidrio,
determinante para contener la dilatación térmica lineal.

• Capa intermedia:
2/4 de PP-R 100 reforzado con fibra de vidrio,
determinante para contener la dilatación térmica lineal.

• Capa externa:
1/3 de PP-R 80 garantizando una fusión molecular
perfecta con los distintos accesorios de la gama.

• Capa externa:
1/4 de PP-R 100 garantizando una fusión molecular
perfecta con los distintos rácores de la gama.

PP-R RP NIRON

PP-R 80 NIRON

PP-R 100 NIRON

PP-R RP + fibra

PP-R + fibra

PP-R + fibra

PP-R RP NIRON

PP-R 80 NIRON

PP-R 100 NIRON

• Capa interior:
1/4 de PP-R RP e n contacto con el fluido.
• Capa intermedia:
2/4 de PP-R RP reforzado con fibra de vidrio,
determinante para contener la dilatación térmica lineal.
• Capa externa:
1/4 de PP-R RP garantizando una fusión molecular
perfecta con los distintos accesorios de la gama.
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2.1 Clasificación de los tubos

2

Tubo COMPUESTO BARRERA DE OXÍGENO

Tubo BICAPA BARRERA UV

Tubos PRE-AISLADOS

NIRON OB

NIRON DARK

Sistema NIRON PRE-AISLADO

NIRON OB “Oxigen Barrier” con barrera de oxígeno
es un tubo compuesto con fibra de vidrio estudiado y
desarrollado para garantizar la barrera de oxígeno exterior
en las instalaciones de circuito cerrado.
La presencia de una capa externa de EVOH confiere al tubo
excelentes prestaciones en cuanto a la permeabilidad al
oxígeno.

Niron DARK está concebido para limitar los efectos de
foto degradación en la estructura polimérica.
Su capa externa con negro de carbono no permite el
cambio de pigmentación y confiere a la tubería de mayor
durabilidad en el tiempo en el caso de instalación con
exposición a los rayos UV.
El sistema es totalmente compatible con toda la gama de
accesorios Niron.

Las técnicas de instalación de tuberías pre-aisladas adaptan
y mejoran las necesidades actuales de obtener mayor
eficiencia energética en el transporte de agua caliente y
refrigerada.
Tras varios estudios realizados sobre el aislamiento
adecuado en las tuberías NIRON se concluye que cuanto
menor sea el grado de dispersión térmica a lo largo de la
distribución, menores serán los consumos necesarios para
la producción de energía térmica o de energía frigorífica. El
sistema NIRON AIS aporta una solución en la realización de
instalaciones de redes de tuberías enterradas con grandes
distancias, tipo district heating, district cooling, así como
instalaciones vistas de aguas refrigerada.

La capa exterior de EVOH debe ser retirada en
todos los procesos de soldadura.

La capa exterior de PEAD debe ser retirada en
todos los procesos de soldadura.

• Tuberías primarias (interior):
Sistema NIRON.

38

Tuberías para soluciones especificas

Tuberías pre-aisladas

• Aislamiento intermedio:
Aislamiento realizado con una capa de espuma de
poliuretano rígida (PUR).
• Tubería secundaria (exterior):
Tubería de polietileno de alta densidad PEHD color
negro.

PP-R NIRON
PP-R + fibra
PP-R NIRON
EVOH
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2

2.2 Parámetros de clasificación

2.3 Características físico químicas de la materia prima

Clasificación en base a las condiciones de
servicio

La calidad de las tuberías del Sistema NIRON reside, junto a
su excelente diseño y procesado, en su materia prima.

Actualmente la norma UNE EN ISO 15874-1 “Sistemas de
canalización en materiales plásticos para instalaciones
de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte
1: Generalidades.” contempla la siguiente tabla de
clasificación en base a las condiciones de servicio.

Se entiende por clase de aplicación la clase óptima, que no
exclusiva, para la que ha sido diseñada la tubería.
Según reglamentación nacional la clase de aplicación de
referencia para ACS es la Clase 2.

Italsan trabaja en estrecha colaboración con Nupi Industrie
Italiane S.p.A. para proporcionar soluciones innovadoras y
de creación de valor, a fin de obtener productos finales de
máxima calidad adaptados a las necesidades del mercado.

La clase 3, calefacción por suelo radiante a baja temperatura, no
se aplica para la norma UNE EN ISO 15874, con lo que en este
caso queda englobada dentro de la clase de aplicación 4.

El uso de materia prima con origen acreditado y certificado,
es una característica exigible en los productos, a fin de
asegurar la idoneidad para las aplicaciones a las que
sometemos nuestras tuberías.

2

Cada clase de aplicación deberá combinarse con una presión de
diseño de 4bar, 6bar, 8bar o 10 bar según proceda.

Características físicas de la materia prima
Toper
(oC)

Años
Toper

Tmax
(oC)

Años
(Tmáx)

Tmal
(oC)

Horas
(Tmal)

Campos
de aplicación

1

60

49

80

1

95

100

Agua caliente (60oC)

2

70

49

80

1

95

100

Agua caliente (70 C)

Clase

o

40
20
Seguidos de
60

70

2,5

100

Suelo radiante y
radiadores a baja
temperatura

100

25

20
14
Seguidos de
5

60
25
Seguidos de
80
10

90

1

100

Radiadores a alta
temperatura

100

Standard Dimensión Ratio SDR

Serie del tubo S

Designación numérica de una serie de tubos, que es un
número convenientemente redondeado, aproximadamente
igual a la relación entre el diámetro exterior nominal, dn, y
el espesor de pared nominal, en.

Numero adimensional para la designación del tubo conforme
a norma ISO 4065. Se emplea como un medio para seleccionar
las dimensiones de la tubería con fines prácticos.
Ambos ratios, SDR y S, se relacionan según la siguiente
expresión:

SDR = número redondeado de la expresión
Øext(mm) / e(mm)

40

Cumplimiento
norma

850-900 N/mm2

ISO 527

Índice de fluidez MFI 230OC/2,16 Kg.

0,2 - 0,3 g/10 min.

ISO 1133

Índice de fluidez MFI 230 C/5 Kg.

0,4 - 0,5 g/10 min.

ISO 1133

150-155 OC

ISO 3146

Módulo de elasticidad 23OC v=1mm/min.
O

Temperatura de fusión

20
2,5
Seguidos de
4

Valores

Características

Características químicas de la materia prima
Tiempo

Cumplimiento
norma

Tiempo de inducción a la oxidación
con capsula de Aluminio OIt (200OC)

>75 min.

ISO 11357-6
EN 728

Tiempo de inducción a la oxidación
con capsula de Cobre OIt (200OC)

>75 min.

ISO 11357-6
EN 728

Características

S = ∂SDR-1
/P
2
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2.4 Características mecánicas y dimensionales
Tubería NIRON MONOCAPA RP SDR9/Serie 4

Diámetro externo (mm)

20 * 25 *

32

40

Diámetro interno (mm)
14,4 18,0 24,8 31,0
Espesor (mm)
2,8 3,5
3,6
4,5
Peso por metro (kg/m)
0,14 0,21 0,29 0,45
Contenido de agua (l/m)
0,16 0,25 0,48 0,75
Embalaje (m x paquete)
100 100
60
40
Embalaje (m x palet)
3000 2000 1320 800
* Tubo NIRON Monocapa RP SDR7,4/Serie 3,2

160

Características

50

63

75

90

110

125

38,8
5,6
0,71
1,18
20
560

48,8
7,1
1,13
1,87
16
352

58,2
8,4
1,59
2,66
12
240

69,8
10,1
2,29
3,83
8
160

85,4
12,3
3,42
5,73
8
112

97,0 124,2 155,2 194,2 244,6
14,0 17,9 22,4 27,9 35,2
4,42 7,23 11,30 17,60 28,00
7,39 12,1 0 18,90 29,60 47,00
4
4
4
4
4
80
48
32
20
12

200

250

315

400

Diámetro externo (mm)

16

20

25

32

40

50

63

75

90

110

125

160

Diámetro interno (mm)
Espesor (mm)
Peso por metro (kg/m)
Contenido de agua (l/m)
Embalaje (m x paquete)
Embalaje (m x palet)

10,6
2,7
0,10
0,09
100
4600

13,2
3,4
0,16
0,14
100
3000

16,6
4,2
0,25
0,22
100
2000

21,2
5,4
0,41
0,35
60
1320

26,6
6,7
0,63
0,56
40
800

33,2
8,4
0,99
0,87
20
560

42,0
10,5
1,57
1,39
16
352

50,0
12,5
2,22
1,96
12
240

60,0
15,0
3,20
2,83
8
160

73,2
18,4
4,79
4,21
8
112

83,4
20,8
6,16
5,46
4
80

106,8
26,6
10,09
8,96
4
48

Presiones de servicio tubería monocapa SDR9/Serie 4
Clase
Tª máxima
fluido (oC)

10

20

30

40

50

60

70

80
95

42

1
2
4
5
Años en
ejercicio continuo
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
1
5

2

Presiones de servicio tubería monocapa SDR6/Serie 2,5

NIRON Monocapa RP SDR9/Serie 4
8
8
8
6
Presión servicio
Presión servicio
(bar)
(bar)
Circuito abierto
Circuito cerrado
24,0
23,3
22,9
22,6
22,3
20,8
20,2
19,9
19,6
19,3
18,1
17,4
17,2
16,8
16,6
15,5
15
14,8
14,4
14,3
13,3
12,8
12,6
12,3
12,1
11,3
10,8
10,6
10,3
10,2
9,4
9,1
8,9
8,7
8,5
7,9
7,5
7,4
7,2
5,9
5,5

Tubo NIRON Monocapa SDR6/Serie 2,5

310,6
44,7
45,20
75,80
4
8

28,8
28,0
27,5
27,1
26,8
25,0
24,2
23,9
23,5
23,2
21,7
20,9
20,6
20,2
19,9
18,6
18,0
17,8
17,3
17,2
16,0
15,4
15,1
14,8
14,5
13,6
13,0
12,7
12,4
12,2
11,3
10,9
10,7
10,4
10,2
9,5
9,0
8,9
8,6
7,1
5,5

NIRON Monocapa RP SDR7,4/Serie 3,2
10
10
10
8
Presión servicio
Presión servicio
(bar)
(bar)
Circuito abierto
Circuito cerrado
30,2
29,3
28,9
28,4
28,0
26,3
25,4
25,1
24,6
24,3
22,7
22
21,7
21,2
20,9
19,6
18,9
18,6
18,2
17,9
16,7
16,1
15,8
15,5
15,2
14,2
13,6
13,4
13,1
12,8
11,9
11,4
11,2
10,9
10,7
9,9
9,5
9,3
9,1
7,4
5,5

36,2
35,2
34,7
34,1
33,6
31,6
30,5
30,1
29,5
29,2
27,2
26,4
26,0
25,4
25,1
23,5
22,7
22,3
21,8
21,5
20,0
19,3
19,0
18,6
18,2
17,0
16,3
16,1
15,7
15,4
14,3
13,7
13,4
13,1
12,8
11,9
11,4
11,2
10,9
8,9
5,5

Clase
Tª máxima
fluido (oC)

10

20

Circuito abierto: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,5 según norma UNE EN 15874
Circuito cerrado: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,25 según norma DIN 8077/78

2

Tubo NIRON Monocapa RP SDR9/Serie 4

30

40

50

60

70

80
95

1
2
4
5
Años en
ejercicio continuo
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
1
5

NIRON Monocapa SDR6/Serie 2,5
10
8
10
6
Presión servicio
Presión servicio
(bar)
(bar)
Circuito abierto
Circuito cerrado
35,0
33,2
32,1
31,1
30,3
30,0
28,1
27,3
26,5
25,7
25,5
23,9
23,1
22,3
21,8
21,5
20,2
19,6
18,8
18,3
18,3
17,0
16,5
15,9
15,4
15,4
14,3
13,8
13,3
12,7
13,0
11,9
11,7
10,1
8,5
10,9
9,6
8,0
6,4
7,7
5,0

42,0
39,8
38,5
37,3
36,4
36,0
33,7
32,8
31,8
30,8
30,6
28,7
27,7
26,8
26,2
25,8
24,2
23,5
22,6
22,0
22,0
20,4
19,8
19,1
18,5
18,5
17,2
16,6
16,0
15,2
15,6
14,3
14,0
12,1
10,2
13,1
11,5
9,6
7,7
9,2
6,0

Circuito abierto: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,5 según norma UNE EN 15874
Circuito cerrado: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,25 según norma DIN 8077/78

Características

Tubería Niron Monocapa SDR6/Serie 2,5
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2.4 Características mecánicas y dimensionales
Tubería NIRON MONOCAPA SDR7,4/Serie 3,2
Características

Tubo NIRON Monocapa SDR7,4/Serie 3,2

Características

Tubo NIRON Monocapa SDR11/Serie 5 sólo para agua fría

Diámetro externo (mm)

25

32

40

50

63

75

90

110

125

160

Diámetro externo (mm)

25

32

40

50

63

75

90

110

125

Diámetro interno (mm)
Espesor (mm)
Peso por metro (kg/m)
Contenido de agua (l/m)
Embalaje (m x paquete)
Embalaje (m x palet)

18
3,5
0,21
0,25
100
2000

23,2
4,4
0,35
0,42
60
1320

29,0
5,5
0,54
0,66
40
800

36,2
6,9
0,85
1,03
20
560

45,6
8,7
1,34
1,63
16
352

54,2
10,4
1,91
2,31
12
240

65,0
12,5
2,75
3,32
8
160

79,6
15,2
4,10
4,98
8
112

90,8
17,1
5,25
6,48
4
80

116,2
21,9
8,60
10,6
4
48

Diámetro interno (mm)
Espesor (mm)
Peso por metro (kg/m)
Contenido de agua (l/m)
Embalaje (m x paquete)
Embalaje (m x palet)

20,4
2,3
0,15
0,33
100
2000

26,2
2,9
0,24
0,54
60
1320

32,6
3,7
0,38
0,83
40
800

40,8
4,6
0,59
1,31
20
560

51,4
5,8
0,94
2,07
16
352

61,4
6,8
1,32
2,96
12
240

73,6
8,2
1,91
4,25
8
160

90,0
10,0
2,84
6,36
8
112

102,2 130,8 163,6 204,6 257,8 327,4
11,4 14,6 18,2 22,7 28,6 36,3
3,68 6,04 9,41 14,67 23,29 37,54
8,20 13,40 21,00 32,90 52,20 84,20
4
4
4
4
4
4
80
48
32
20
12
8

Presiones de servicio tubería monocapa SDR7,4/Serie 3,2
Clase
Tª máxima
fluido (oC)

10

20

30

40

50

60

70

80
95

44

1
2
4
5
Años en
ejercicio continuo
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
1
5

NIRON Monocapa SDR7,4/Serie 3,2
8
6
10
6
Presión servicio
Presión servicio
(bar)
(bar)
Circuito abierto
Circuito cerrado
27,8
26,4
25,5
24,7
24
23,8
22,3
21,7
21,1
20,4
20,2
19
18,3
17,7
17,3
17,1
16
15,6
15
14,5
14,5
13,5
13,1
12,6
12,2
12,2
11,6
11
10,5
10,1
10,3
9,5
9,3
8
6,7
8,6
7,6
6,3
5,1
6,1
4

33,4
31,7
30,6
29,6
28,8
28,6
26,8
26,0
25,3
24,5
24,2
22,8
22,0
21,2
20,8
20,5
19,2
18,7
18,0
17,4
17,4
16,2
15,7
15,1
14,6
14,6
13,9
13,2
12,6
12,1
12,4
11,4
11,2
9,6
8,0
10,3
9,1
7,6
6,1
7,3
4,8

160

200

250

315

2

400

Presiones de servicio tubería monocapa SDR11/Serie 5
Clase
Tª máxima
fluido (oC)

10

20

Circuito abierto: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,5 según norma UNE EN 15874
Circuito cerrado: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,25 según norma DIN 8077/78

2

Tubería Niron Monocapa SDR11/Serie 5

30

1
2
4
5
Años en
ejercicio continuo
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50

NIRON Monocapa SDR11/Serie 5
6
4
6
Presión servicio
Presión servicio
(bar)
(bar)
Circuito abierto
Circuito cerrado
17,6
16,6
16,1
15,6
15,2
15,0
14,1
13,7
13,3
12,9
12,8
12,0
11,6
11,2
10,9

21,1
19,9
19,3
18,7
18,2
18,0
16,9
16,4
16,0
15,5
15,4
14,4
13,9
13,4
13,1

Circuito abierto: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,5 según norma UNE EN 15874
Circuito cerrado: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,25 según norma DIN 8077/78
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2.4 Características mecánicas y dimensionales
Tubería Compuesta Niron Fiber Blue PP-R RP SDR9/Serie 4

Diámetro externo (mm)

20 * 25 *

32

40

50

Diámetro interno (mm)
14,4 18
24,8 31,0 38,8
Espesor (mm)
2,8 3,5
3,6
4,5
5,6
Peso por metro (kg/m)
0,14 0,21 0,29 0,45 0,71
Contenido de agua (l/m)
0,16 0,25 0,48 0,75 1,18
Embalaje (m x paquete)
100 100
60
40
20
Embalaje (m x palet)
3000 2000 1320 800 560
* Tubo Compuesto NIRON FIBER BLUE PP-R SDR7,4/Serie 3,2

63

75

90

110

125

48,8
7,1
1,13
1,87
16
352

58,2
8,4
1,59
2,66
12
240

69,8
10,1
2,29
3,83
8
160

85,4
12,3
3,42
5,73
8
112

97,0 124,2 155,2
14,0 17,9 22,4
4,42 7,23 11,31
7,39 12,10 18,90
4
4
4
80
48
32

160

200

Características

250

315

400

Diámetro externo (mm)

16

20

25

32

40

50

63

75

90

110

125

160

244,6
35,2
28,00
47,00
4
12

310,6
44,7
45,15
75,80
4
8

Diámetro interno (mm)
Espesor (mm)
Peso por metro (kg/m)
Contenido de agua (l/m)
Embalaje (m x paquete)
Embalaje (m x palet)

11,6
2,2
0,09
0,11
100
3000

14,4
2,8
0,14
0,16
100
3000

18
3,5
0,21
0,25
100
2000

23,2
4,4
0,35
0,42
60
1320

29,0
5,5
0,54
0,66
40
800

36,2
6,9
0,85
1,03
20
560

45,6
8,7
1,34
1,63
16
352

54,2
10,4
1,91
2,31
12
240

65,0
12,5
2,75
3,32
8
160

79,6
15,2
4,10
4,98
8
112

90,8
17,1
5,25
6,48
4
80

116,2
21,9
8,60
10,60
4
48

Presiones de servicio tubería compuesta con fibra de vidrio SDR9/Serie 4
Clase
Tª máxima
fluido (oC)

10

20

30

40

50

60

70

80
95

46

1
2
4
5
Años en
ejercicio continuo
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
1
5

NIRON Compuesta SDR9/Serie 4
8
8
8
6
Presión servicio
Presión servicio
(bar)
(bar)
Circuito abierto
Circuito cerrado
24,0
23,3
22,9
22,6
22,3
20,8
20,2
19,9
19,6
19,3
18,1
17,4
17,2
16,8
16,6
15,5
15,0
14,8
14,4
14,3
13,3
12,8
12,6
12,3
12,1
11,3
10,8
10,6
10,3
10,2
9,4
9,1
8,9
8,7
8,5
7,9
7,5
7,4
7,2
5,9
5,6

28,8
28,0
27,5
27,1
26,8
25,0
24,2
23,9
23,5
23,2
21,7
20,9
20,6
20,2
19,9
18,6
18,0
17,8
17,3
17,2
16,0
15,4
15,1
14,8
14,5
13,6
13,0
12,7
12,4
12,2
11,3
10,9
10,7
10,4
10,2
9,5
9,0
8,9
8,6
7,1
6,7

Tubo COMPUESTO NIRON FG SDR 7,4/Serie 3,2

194,2
27,9
17,62
29,60
4
20

2

Presiones de servicio tubería compuesta con fibra de vidrio SDR7,4/Serie 3,2

NIRON Compuesta SDR7,4/Serie 3,2
10
10
10
8
Presión servicio
Presión servicio
(bar)
(bar)
Circuito abierto
Circuito cerrado
30,2
29,3
28,9
28,4
28,0
26,3
25,4
25,1
24,6
24,3
22,7
22,0
21,7
21,2
20,9
19,6
18,9
18,6
18,2
17,9
16,7
16,1
15,8
15,5
15,2
14,2
13,6
13,4
13,1
12,8
11,9
11,4
11,2
10,9
10,7
9,9
9,5
9,3
9,1
7,4
7,1

36,2
35,2
34,7
34,1
33,6
31,6
30,5
30,1
29,5
29,2
27,2
26,4
26,0
25,4
25,1
23,5
22,7
22,3
21,8
21,5
20,0
19,3
19,0
18,6
18,2
17,0
16,3
16,1
15,7
15,4
14,3
13,7
13,4
13,1
12,8
11,9
11,4
11,2
10,9
8,9
8,5

Clase
Tª máxima
fluido (oC)

10

20

Circuito abierto: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,5 según norma UNE EN 15874
Circuito cerrado: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,25 según norma DIN 8077/78

2

Tubo COMPUESTO NIRON FIBER BLUE PP-R RP SDR9/Serie 4

30

40

50

60

70

80
95

1
2
4
5
Años en
ejercicio continuo
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
1
5

NIRON Compuesta SDR7,4/Serie 3,2
8
6
10
6
Presión servicio
Presión servicio
(bar)
(bar)
Circuito abierto
Circuito cerrado
27,8
26,4
25,5
24,7
24,0
23,8
22,3
21,7
21,1
20,4
20,2
19,0
18,3
17,7
17,3
17,1
16,0
15,6
15,0
14,5
14,5
13,5
13,1
12,6
12,2
12,2
11,6
11,0
10,5
10,1
10,3
9,5
9,3
8,0
6,7
8,6
7,6
6,3
5,1
6,1
4,0

33,4
31,7
30,6
29,6
28,8
28,6
26,8
26,0
25,3
24,5
24,2
22,8
22,0
21,2
20,8
20,5
19,2
18,7
18,0
17,4
17,4
16,2
15,7
15,1
14,6
14,6
13,9
13,2
12,6
12,1
12,4
11,4
11,2
9,6
8,0
10,3
9,1
7,6
6,1
7,3
4,8

Circuito abierto: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,5 según norma UNE EN 15874
Circuito cerrado: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,25 según norma DIN 8077/78

Características

Tubería Compuesta Niron FG SDR7,4/Serie 3,2
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2.4 Características mecánicas y dimensionales
Tubería Compuesta Niron CLIMA SDR11/Serie 5

Diámetro externo (mm)

20 * 25 *

32

40

Diámetro interno (mm)
14,4 18 26,2 32,6
Espesor (mm)
2,8
3,5
2,9 3,7
Peso por metro (kg/m)
0,14 0,21 0,24 0,38
Contenido de agua (l/m)
0,16 0,25 0,54 0,83
Embalaje (m x paquete)
100 100
60
40
Embalaje (m x palet)
3000 2000 1320 800
* Tubo Compuesto NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3,2

50

63

75

90

40,8
4,6
0,59
1,31
20
560

51,4
5,8
0,94
2,07
16
352

61,4
6,8
1,32
2,96
12
240

73,6
8,2
1,91
4,25
8
160

110

125

160

200

Características
250

90 102,2 130,8 163,6 204,6
10,0 11,4 14,6 18,2 22,7
2,84 3,68 6,04 9,41 14,67
6,36 8,20 13,40 21,00 32,90
8
4
4
4
4
112
80
48
32
20

315

400

Diámetro externo (mm)

160

200

250

315

355

400

450

327,4
36,3
37,54
84,20
4
8

Diámetro interno (mm)
Espesor (mm)
Peso por metro (kg/m)
Contenido de agua (l/m)
Embalaje (m x paquete)
Embalaje (m x palet)

141,0
9,5
4,06
15,6 0
4
48

176,2
11,9
6,36
24,40
4
32

220,2
14,9
9,96
38,10
4
20

277,6
18,7
15,80
60,50
4
12

312,8
21,1
20,00
76,80
4
12

352,6
23,7
25,40
97,60
4
8

399,0
25,5
30,80
125,00
4
8

Presiones de servicio tubería compuesta con fibra de vidrio SDR11/Serie 5 y SDR7,4/Serie 3,2
Clase
Tª máxima
fluido (oC)

10

20

30

40

50

55

60

70

48

NIRON Compuesta SDR11/Serie 5
1
6
2
4
4
6
5
Años en
Presión servicio Presión servicio
ejercicio continuo
(bar)
(bar)
Circuito abierto Circuito cerrado
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50

21,9
20,7
20,2
19,5
19,0
18,8
17,7
17,2
16,6
16,2
16,0
15,0
14,6
14,1
13,7
13,6
12,8
12,4
11,9
11,6
11,6
10,8
10,5
10,1
9,8
10,7
9,9
9,6
9,2
9,0
9,8
9,1
8,8
8,5
8,2
8,3
7,7
7,4
6,9
6,3

26,3
24,8
24,2
23,4
22,8
22,6
21,2
20,6
19,9
19,4
19,2
18,0
17,5
16,9
16,4
16,3
15,4
14,9
14,3
13,9
13,9
13,0
12,6
12,1
11,8
12,8
11,9
11,5
11,0
10,8
11,8
10,9
10,6
10,2
9,8
10,0
9,2
8,9
8,3
7,6

Clase
Tª máxima
fluido (oC)

10

20

30

40

50

60

70

80
95

27,8
26,4
25,5
24,7
24,0
23,8
22,3
21,7
21,1
20,4
20,2
19,0
18,3
17,7
17,3
17,1
16,0
15,6
15,0
14,5
14,5
13,5
13,1
12,6
12,2
12,2
11,6
11
10,5
10,1
10,3
9,5
9,3
8,0
6,7
8,6
7,6
6,3
5,1
6,1
4

2

Presiones de servicio tubería compuesta con fibra de vidrio SDR17/Serie 8

NIRON Compuesta SDR7,4/Serie 3,2
1
8
2
6
4
10
5
6
Años en
Presión servicio Presión servicio
ejercicio continuo
(bar)
(bar)
Circuito abierto Circuito cerrado
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
1
5

Tubo COMPUESTO NIRON CLIMA SDR 17/Serie 8

257,8
28,6
23,29
52,20
4
12

33,4
31,7
30,6
29,6
28,8
28,6
26,8
26,0
25,3
24,5
24,2
22,8
22,0
21,2
20,8
20,5
19,2
18,7
18,0
17,4
17,4
16,2
15,7
15,1
14,6
14,6
13,9
13,2
12,6
12,1
12,4
11,4
11,2
9,6
8,0
10,3
9,1
7,6
6,1
7,3
4,8

Clase
Tª máxima
fluido (oC)

10

20

Circuito abierto: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,5 según norma UNE EN 15874
Circuito cerrado: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,25 según norma DIN 8077/78

2

Tubo COMPUESTO NIRON CLIMA SDR11/Serie 5

30

40

50

60

70

80
95

1
2
4
5
Años en
ejercicio continuo

NIRON Compuesta SDR17/Serie 8
4
4
4
Presión servicio
(bar)
Circuito cerrado

1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
1
5

14,4
14,0
13,8
13,5
13,4
12,5
12,1
12,0
11,7
11,6
10,8
10,5
10,3
10,1
10,0
9,3
9,0
8,8
8,7
8,5
8,0
7,7
7,5
7,4
7,2
6,7
6,5
6,4
6,2
6,1
5,7
5,4
5,3
5,2
5,1
4,7
4,5
4,4
4,3
3,5
3,3

Circuito cerrado: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,25 según norma DIN 8077/78

Características

Tubería Compuesta Niron CLIMA SDR17/Serie 8
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2.4 Características mecánicas y dimensionales
Tubería MONOCAPA Niron Purple SDR11/Serie 5
Características

Tubo NIRON PURPLE SDR 11/Serie 5
20 *

Diámetro externo (mm)

25 *

32

Diámetro interno (mm)
14,4
18
26,2
Espesor (mm)
2,8
3,5
2,9
Peso por metro (kg/m)
0,14
0,21
0,24
Contenido de agua (l/m)
0,16
0,25
0,54
Embalaje (m x paquete)
100
100
60
Embalaje (m x palet)
3000
2000
1320
* Tubo Bicapa NIRON PURPLE SDR7,4/Serie 3,2

40

50

63

75

90

110

125

160

32,6
3,7
0,38
0,83
40
800

40,8
4,6
0,59
1,31
20
560

51,4
5,8
0,94
2,07
16
352

61,4
6,8
1,32
2,96
12
240

73,6
8,2
1,91
4,25
8
160

90
10,0
2,84
6,36
8
112

102,2
11,4
3,68
8,20
4
80

130,8
14,6
6,04
13,40
4
48

Presiones de servicio tubería monocapa para aguas recuperadas/recicladas SDR11/Serie 5

Tª máxima
fluido (oC)

10

20

30

40

50

60

70

80
95

50

1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
1
5

NIRON Bicapa SDR11/Serie 5
6
4
6
Presión servicio
Presión servicio
(bar)
(bar)
Circuito abierto
Circuito cerrado
17,6
16,6
16,1
15,6
15,2
15,0
14,1
13,7
13,3
12,9
12,8
12,0
11,6
11,2
10,9
10,8
10,1
9,8
9,4
9,2
9,2
8,5
8,2
8,0
7,7
7,7
7,2
6,9
6,7
6,4
6,5
6,0
5,9
5,1
4,3
5,5
4,8
4,0
3,2
-

21,1
19,9
19,3
18,7
18,2
18,0
16,9
16,4
16,0
15,5
15,4
14,4
13,9
13,4
13,1
13,0
12,1
11,8
11,3
11,0
11,0
10,2
9,8
9,6
9,2
9,2
8,6
8,3
8,0
7,7
7,8
7,2
7,1
6,1
5,2
6,6
5,8
4,8
3,8
-

3

Recomendaciones de instalación
3.1 Realización de puntos fijos, deslizantes y
3.1 anclajes
3.2 Dilatación
3.3 Compensación

Circuito abierto: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,5 según norma UNE EN 15874
Circuito cerrado: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,25 según norma DIN 8077/78

Clase

1
2
4
5
Años en
ejercicio continuo

2

3.4 Métodos de suportación
3.5 Normativa

51
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suport

3.1 Realizacion de puntos fijos, deslizantes y anclajes

3.2 Dilatación

Realización de puntos deslizantes, puntos
fijos y anclajes

Todos los materiales utilizados en instalaciones dilatan y se
contraen con el incremento y el descenso de la temperatura
del fluido transportado y del ambiente. Por lo tanto se
debe considerar de forma detallada su comportamiento
ante las mismas.

Un aspecto fundamental a tratar en términos de
suportación es la garantía de los puntos deslizantes, fijos y
anclajes en la instalación.

Realización de puntos de suportación deslizantes
• Abrazaderas con goma lisa y arandelas extraíbles
colocadas.

Realización de puntos de suportación fijos
• Abrazaderas con goma lisa y sin arandelas extraíbles,
totalmente apretadas.
• Abrazaderas con goma estriada y apretadas.

Las instalaciones con trasiego de fluido sin temperatura no
sufrirán dilatación, con lo que las recomendaciones en cuanto
a dilatación térmica son exclusivas para las instalaciones que
trasiegas fluido con temperatura.
En estos casos el efecto de dilatación se debe considerar
cuando la instalación está vista debido que la tubería dilata
libremente sin una geometría determinada.
Las tuberías empotradas no presentan dilatación debido a que
es absorbida por el propio material, dilatando interiormente
y generando unas microarrugas no susceptibles al ojo
humano.

Cálculo de la dilatación térmica
El cálculo de la dilatación térmica depende de un coeficiente
considerado linear que varía en función del material utilizado.

A pesar de que apretando la abrazadera estamos creando un punto fijo, la garantía total de los mismos se consigue
mediante la realización de un anclaje. La realización de anclajes en ubicaciones estratégicas nos permite limitar y repartir
la proporción de las dilataciones, así como dirigirlas y controlarlas.

Coeficiente de dilatación térmica PP-R:
0.15 mm/moC
Coeficiente de dilatación térmica PP-R / PP-R+FV/PP-R:
0.04 mm/moC

Procedimiento de realización de anclajes
• Colocación de dos abrazaderas a ambos lados de
un accesorio NIRON con la siguiente distribución:
abrazadera - accesorio NIRON intermedio - abrazadera.

• Colocación de dos accesorios NIRON a ambos lados de
una abrazadera con la siguiente distribución: accesorio
NIRON -abrazadera intermedia- accesorio NIRON.

En todos estos casos se tiene la siguiente fórmula:

∆L = L x l x ∆t
donde:

Se recomienda crear puntos fijos en las siguientes
ubicaciones:
• Derivaciones existentes en el plano longitudinal en
• aquellas líneas sensibles a la dilatación por efecto
• de la temperatura (ACS y retorno). En el caso de
• derivaciones mediante una T, se deberá colocar en
• planta una abrazadera en el sentido longitudinal
• de la tubería al lado de la propia T y otra abrazadera
• en el sentido transversal (derivación) para asegurar
• que la T tiene coartado el movimiento y la dilatación
• de la línea principal no afectará a la derivación.
52

• Cambios de direcciones y reducciones para absorber
• los empujes hidráulicos.

∆L = Dilatación térmica total del tramo calculado (mm)
L = Longitud total del tramo entre puntos fijos (m)
l = Coeficiente de dilatación térmica del material (mm/moC)
∆t = Diferencia de temperatura (oC) entre temperatura
máxima del fluido y temperatura del fluido en reposo

• Válvulas, contadores o cualquier elemento con volante
• o palanca manual, para reducir o minimizar momentos
• transmitidos a la tubería durante su manipulación.
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3.3 Compensación
Método de compensación de la dilatación
mediante lira

Según la geometría del proyecto de instalación se deberán
tener en cuenta factores correctores de la dilatación de las
tuberías.

Este método consiste en intercalar un elemento de
compensación de dilatación en forma de U en un tramo
recto de tubería.

Método de compensación de la dilatación
mediante brazo de dilatación
Este método se basa en dirigir la dilatación de toda la
longitud de tubería hacia el brazo de dilatación.
2

1

2

2

E

3

L
L2

2
d

E PUNTO FIJO

F

Lb

E

Cambio de dirección / Brazo de compensación

E PUNTO FIJO

1

2

F PUNTO DESLIZANTE

1 (Punto fijo)

d

2

d
L1

1

F

F PUNTO DESLIZANTE

2 (Punto deslizante)

1

Se recomienda la instalación de la lira en obra en posición
horizontal, y si no fuese posible se recomienda como
alternativa su colocación en posición U, desaconsejando
colocar la lira en posición (“U invertida”).

L

DL

Se considera adecuado la utilización de liras de dilatación en:
• Tramos rectos de tubería con una longitud mayor a 25 m.
• sin derivaciones ni conexiones intermedias.
• Diámetros de tuberías grandes (a partir de Ø 90 mm).
1 (Punto fijo)
2 (Punto deslizante)

El cálculo de la longitud requerida en el brazo dilatador
viene determinado por la siguiente fórmula:

Lb = 20

3 (Punto fijo)
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2

Ø x ∆L

donde:
Lb = Longitud total del brazo dilatador (mm).
Ø = Diámetro exterior de la tubería (mm).
∆L = Dilatación del tramo del tubo = L x l x ∆t (mm).
		 (Ver apartado 3.2 Dilatación).
L = Longitud total del tramo desde el último punto
L = fijo hasta el brazo de compensación (m).
d = Distancia colocación abrazaderas deslizantes (mm).

El cálculo de la longitud total de la lira de dilatación viene
determinado por la siguiente fórmula:

Lc = 20

2

Ø x ∆L

donde:
Lc = Longitud total de la lira (mm).
L1 = Magnitud del brazo mayor = Lc/2.5 (mm).
L2 = Magnitud del brazo menor = Lc/5 = L1/2 (mm).
Ø = Diámetro exterior de la tubería (mm).
∆L = Dilatación del tramo del tubo = L x l x ∆t (mm).
		 (Ver apartado 3.2 Dilatación).
L
= Longitud total del tramo entre puntos fijos (m).
d
= Distancia colocación abrazaderas deslizantes (mm).
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3.3 Compensación
Ejemplos de compensación de la dilatación mediante brazos y liras
- Tramo recto SIN derivaciones ni cambios de dirección
PF

PF

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PF

Llira

- Tramo recto CON derivaciones fijas

PF

PF

Lb

Lb

PF

PD

PD

Lbrazo

PF

PD

PD

PD

PD

Llira

PD

PD

PF

PD

PD

Lbrazo

PD = Punto deslizante.
PF = Punto fijo.
Llira = Longitud de cálculo para el dimensionado de la lira.
Lbrazo = Longitud de cálculo para el dimensionado del brazo Lb.
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3.3 Compensación
Ejemplos de compensación de la dilatación mediante brazos y liras
- Tramo recto CON derivaciones cortas.
PF

Lbrazo

PD

PD

PD

PD

PD
PF

PF

PF

PF

PF

PF

PD

PD

PD

PD

PD

PD

Lb

PD

PD

PD

PD

PF

PD

Llira

- Tramo recto CON derivaciones de distancia superior a la correspondiente al brazo de dilatación.
Este tipo de solución no es muy recomendada
ya que en obra, no se suele asegurar que
las derivaciones disponen de una distancia
suficiente (mínimo distancia de brazo flector
correspondiente) para que la dilatación de la
tubería principal no afecte a los componentes de
la derivación.

PF
Lb
PF

Lb
PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

Lb

PD

Lb
PD

PD

PF

Llira

- Tramo recto CON derivaciones cada 6 m o inferior (planteamiento instalación fija)
PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

Distancia ≤6 m

PD = Punto deslizante.
PF = Punto fijo.
Llira = Longitud de cálculo para el dimensionado de la lira.
Lbrazo = Longitud de cálculo para el dimensionado del brazo Lb.
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3.4 Métodos de suportación
Suportación mediante abrazaderas isofónicas
lisas Sistema NIRON

Suportación mediante abrazaderas isofónicas
estriadas

Se recomienda la colocación de las abrazaderas isofónicas
con goma lisa Sistema NIRON en todas las instalaciones con
tubería NIRON a fin de garantizar una respuesta adecuada
de la suportación.

Con la utilización de la gama de abrazaderas con goma
estriada, se corre el riesgo de que en cuanto deslice la
tubería las estrías bloqueen en movimiento, dando lugar
a puntos fijos indeseados y en muchos casos extrayendo la
goma de la abrazadera.

El revestimiento con goma lisa mejora el deslizamiento de la
tubería en caso de proponer la instalación deslizante.

Test de ensayo y controles de calidad abrazaderas
Sistema NIRON

La misma abrazadera dispone de unas arandelas
espaciadoras extraíbles. Estas arandelas tienen por objetivo
permitir el deslizamiento de la tubería debido a la dilatación
por efecto de la temperatura o, en el caso de extraerlas,
permitir realizar un punto fijo.

La carga máxima de las abrazaderas Sistema NIRON cumple
con los requisitos que marca la RAL-GZ/B.
Para su determinación se usan métodos estadísticos
específicos relacionados con la carga de rotura.
Se considera una deformación máxima igual al menor de los
siguientes valores: 1,5 mm o 2% del diámetro máximo de la
abrazadera.

Superación de los test de ensayo de deslizamiento, asegurando
el perfecto comportamiento ante dilatación longitudinal como
perimetral.

La resistencia a tracción de las abrazaderas ha sido
comprobada verificando su comportamiento con carga.

suport
Italsan pone a su disposición el programa Italsuport, una herramienta que permite realizar los siguientes cálculos
inmediatos:
• Dimensionado de liras y brazos de dilatación.
• Cálculos de esfuerzos sobre las abrazaderas a fin de comprobar la distancia máxima de varilla o tubo roscado.
• Numero de abrazaderas necesarias en proyecto.
Solicite el programa a través de: atencionalcliente@italsan.com
60

La resistencia a compresión y la dureza de la goma, parámetros fundamentales para el correcto funcionamiento de la
abrazadera.
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3.4 Métodos de suportación
Distancias máximas entre abrazaderas
La distancia máxima y la correcta colocación de
abrazaderas es un aspecto fundamental para la correcta
instalación de la tubería.
Dicha distancia se debe respetar en todo momento, sin
ganar centímetros entre las abrazaderas.
Cabe mencionar el hecho de que las abrazaderas deberán
abrazar independientemente cada una de las tuberías sin
perjudicar el aislamiento colocado.

La distancia máxima entre abrazaderas, dependiendo de la
temperatura del fluido, el diámetro externo y la tipología
de tubería serán las indicadas en las tablas 1, 2, 3 y 4 del
presente manual.
En todos los casos las distancias recomendadas para
instalaciones verticales podrán multiplicarse por 1,3,
según UNE EN 806-4 y UNE ENV 12108 (ver Suportación
de montantes).

d

Colocación de abrazaderas

Tabla 1 - Distancia máxima d (mm)
Válida para tubería NIRON MONOCAPA, NIRON MONOCAPA RP, NIRON PURPLE y NIRON DARK
Colocación abrazaderas que permiten la dilatación “Abrazaderas deslizantes”
(Tabla B.7 UNE EN 806-4)
Ø Tubería (mm)

16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
200
250

Agua fría (1OC a 30ºC)

Agua caliente (31OC a 70ºC)

750

400
500
600

800
850

1000
1100
1250
1400
1500
1650
1900
2100
2500
2800
3000

650

800
1000
1200
1300
1450
1600
1850
2300
2500
2700

Tabla 2 -Distancia máxima d (mm)
Válida para tubería NIRON MONOCAPA, NIRON MONOCAPA RP, NIRON PURPLE y NIRON DARK
Colocación abrazaderas que NO permiten la dilatación “Abrazaderas fijas”
(Tabla B.8 UNE EN 806-4)
Ø Tubería (mm)

16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
200
250
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Agua fría (1OC a 30ºC)

Agua caliente (31OC a 70ºC)

600

250
300
350

700
800

900
1100
1250
1400
1500
1650
1850
2000
2300
2500
2700

400

500
600
750
900
1100
1300
1400
1800
2000
2300
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3.4 Métodos de suportación
Tabla 3 - Distancia máxima d (mm)
Válida para tubería compuesta NIRON FIBER BLUE PP-R RP, NIRON FG y NIRON CLIMA

Distancias máximas de varillas/tubos roscados

Colocación abrazaderas que permiten la dilatación “Abrazaderas deslizantes”
(Tabla B.7 UNE EN 806-4)
Ø Tubería (mm)

16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
200
250

Agua fría (1 C a 30ºC)

Agua caliente (31 C a 70ºC)

975

520
650
780

O

1040
1105

1300
1430
1625
1820
1950
2145
2470
2730
3250
3640
3900

O

1040
1300
1560
1690
1885
2080
2405
2990
3250
3510

Colocación abrazaderas que NO permiten la dilatación “Abrazaderas fijas”
(Tabla B.8 UNE EN 806-4)

16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
200
250

Agua fría (1OC a 30ºC)

Agua caliente (31OC a 70ºC)

780

325
390
455

910
1040

1170
1430
1625
1820
1950
2145
2405
2600
2990
3250
3510

Suportación
mediante
varillas/tubos
roscados

D

845

Tabla 4 - Distancia máxima d (mm)
Válida para tubería compuesta NIRON FIBER BLUE PP-R RP, NIRON FG y NIRON CLIMA

Ø Tubería (mm)

En caso de colocación de la abrazadera a forjado mediante
varillas o tubos roscados, la carga máxima sobre la varilla
o tubo roscado no debe superar los datos mostrados en
la tabla 5, teniendo en consideración una tensión máxima
del acero de 160N/mm2 y una deformación máxima de
flecha D/150.

520

650
780
975
1170
1430
1690
1820
2340
2600
2990

Tabla 5 - Máxima carga permitida (N) varillas y tubos roscados en función de la distancia D (mm)
Máxima carga permitida (N) varillas
y tubos roscados en función de la distancia D (mm)
Pernos roscados / Varillas roscadas

Tubos roscados

D (mm)

M8

M10

M12

M16

M20

M22

M24

1/2”

3/4”

1”

20
30
40
50
60
70
80
90
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
450
500

210

422

744

1936

3785

5295

6542

3057

5377

10693

140

281

496

1291

2523

3530

4361

2038

3584

7128

105

211

372

968

1892

2647

3271

1528

2688

5346

84
70
60
50
40
32
21
14
10
-

169
141
120
105
94
81
52
36
27
20
16
13
11
-

297
248
212
186
165
149
111
77
57
43
34
28
23
19
16
14
12
11
-

774
645
553
484
430
387
310
258
203
155
123
99
82
69
59
51
44
39
31
25

1514
1262
1081
946
841
757
606
505
433
378
300
243
201
169
144
124
108
95
75
61

2118
1765
1513
1324
1177
1059
847
706
605
529
469
380
314
264
225
194
169
148
117
95

2617
2181
1869
1636
1454
1308
1047
872
748
654
582
504
416
350
298
257
224
197
156
126

1223
1019
873
764
679
611
489
408
349
305
272
239
198
166
141
122
106
93
74
60

2151
1792
1536
1344
1195
1075
860
717
614
538
478
430
391
358
322
278
242
213
168
136

4277
3564
3055
2673
2376
2138
1711
1426
1222
1069
950
855
778
713
658
611
570
231
420
340

Flecha permitida f = D/150
Esfuerzo de flexión permitido σ = 160N/mm²
64
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3.4 Métodos de suportación
Suportación mediante columpios

Suportación mediante medias cañas

Este tipo de suportación es frecuentemente utilizada en
obra.
Se recomienda la realización de columpios con las
abrazaderas ubicadas en la parte superior a fin de
delimitar su trazado.

Se plantea la alternativa de sujeción mediante una
media caña realizada en un material rígido y suportada
conjuntamente con la tubería gracias a unas abrazaderas.
En el caso de utilizar este tipo de suportación, se debe
respetar la distancia máxima entre abrazaderas para la
sujeción del elemento continuo o media caña (distancia
d1 de las tablas 6 y 8) y la distancia máxima de colocación
de los elementos de unión tubo-elemento continuo
“ataduras” (distancia d2 de las tablas 7 y 9).

La distancia máxima entre columpios debe ser la indicada
en las tablas 1, 2, 3 y 4 de las páginas 63 y 64.

Columpio

Columpio fijo

Suportación
con media caña

d1

Soporte
continuo
d2
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3.4 Métodos de suportación
Tabla 6 - Distancia máxima d1 (mm)
Válida para tubería NIRON MONOCAPA, NIRON MONOCAPA RP, NIRON PURPLE y NIRON DARK

Tabla 8 - Distancia máxima d1 (mm)
Válida para tubería compuesta NIRON FIBER BLUE PP-R RP, NIRON FG, NIRON CLIMA y NIRON OB

Colocación abrazaderas para tubos colocados sobre soporte continuo
(Tabla B.5 UNE EN 806-4)

Colocación abrazaderas para tubos colocados sobre soporte continuo
(Tabla B.5 UNE EN 806-4)

Ø Tubería (mm)

Agua fría (1OC a 30ºC)

Agua caliente (31OC a 70ºC)

Ø Tubería (mm)

Agua fría (1OC a 30ºC)

Agua caliente (31OC a 70ºC)

16-20
25-32-40
50-63-75
90-110-125
160
200-250

1500
1500
1500
2000
2500
3000

1000
1200
1500
2000
2500
3000

16-20
25-32-40
50-63-75
90-110-125
160
200-250

1950

1300
1560
1950

Tabla 7 - Distancia máxima d2 (mm)
Válida para tubería NIRON MONOCAPA, NIRON MONOCAPA RP, NIRON PURPLE y NIRON DARK

16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
200
250
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Agua fría (1OC a 30ºC)

Agua caliente (31OC a 70ºC)

500
500
500
750
750
750
750
750
1000
1000
1000
1250
1250
1500

200
200
300
400
600
750
750
750
1000
1000
1000
1250
1250
1250

1950

2600
3250
3900

2600

3250
3900

Tabla 9 - Distancia máxima d2 (mm)
Válida para tubería compuesta NIRON FIBER BLUE PP-R RP, NIRON FG, NIRON CLIMA y NIRON OB

Colocación uniones tubo-soporte continuo para tubos colocados sobre soporte continuo
(Tabla B.6 UNE EN 806-4)
Ø Tubería (mm)

1950

Colocación uniones tubo-soporte continuo para tubos colocados sobre soporte continuo
(Tabla B.6 UNE EN 806-4)
Ø Tubería (mm)

16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
200
250

Agua fría (1OC a 30ºC)

Agua caliente (31OC a 70ºC)

650

260
260
390

650
650

975
975
975
975
975
1300
1300
1300
1625
1625
1950

520

780
975
975
975
1300
1300
1300
1625
1625
1950
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3.4 Métodos de suportación
Suportación mediante bandejas

Suportación de montantes

Este metodo de suportación permite la libre dilatación de
la tubería en el interior de la bandeja.
El diseño del trazado de la tubería debe dejar el espacio
suficiente para que se permita la variación de longitud de
la misma.
La tubería debe estar sujeta a la bandeja mediante
ataduras evitando movimientos verticales que puedan
generar sifones.

La recomendación general para instalaciones en vertical es
considerarlas como instalaciones rígidas.

Instalaciones verticales con derivaciones en planta
• Imprescindible colocación de una abrazadera fija
• ubicada en la parte inferior de la derivación en T.
En caso de que la tubería en vertical no sea rígida y pueda
sufrir una dilatación, las derivaciones se deben plantear de
la siguiente manera,
Suportación
mediante bandejas

• Realizar pasamuros con diámetro = 1,5 veces mayor
• diámetro externo de la tubería.
• Realizar un pequeño brazo flector para absorber las
• posibles dilataciones mediante un tramo de tubería
• y una curva a 90o.

Instalaciones verticales donde no existen derivaciones
En este caso también se recomienda rigidizar la instalación
mediante abrazaderas fijas.
Si existe el planteamiento de permitir la dilatación, se dan
las siguientes opciones:
Opción 1:
• Punto de menor cota anclado derivando y controlando
las distancias hacia los puntos de mayor cota.
• Tramos intermedios con métodos de compensación
• de la dilatación.
• Tramo superior con brazo dilatador.
Opción 2:
• Anclaje del punto intermedio del montante.
• Dilatación de la parte inferior y superior hacia puntos

FprEN 806-4:2009
FprEN 806-4:2009
(E)
(E) • de menor y mayor cota respectivamente, respetando

una distancia mínima Lb respecto el primer punto fijo
sobre la horizontal, para la correcta absorción de la
dilatación del montante.

B.3 Positioning
B.3 Positioning
of anchor
of anchor
points points

The positioning
The positioning
of anchorof points
anchorcan
points
be used
can be
to give
used direction
to give direction
to and totolimit
and toto the
limitamo
to
expansion.
expansion.
ExamplesExamples
are givenare
in Figures
given inB.1,
Figures
B.2 and
B.1,B.3.
B.2 and B.3.
This is also
This
valid
is also
for mains
valid for
in a
mains
basement.
in1:
a basement.
Opción

Opción 2:

Punto de anclaje
PF
PF

Punto de anclaje

Figure B.1
Figure
— Positioning
B.1 — Positioning
of anchor
ofpoints
anchor(installation
points (installation
with branches)
with bran
Las distancia máxima entre abrazadetas serán las
especificas de las tablas 1, 2, 3 y 4 multiplicadas por
1,3 según norma UNE EN 806-4
UNEB.4
ENVInstallation
12108.
B.4y Installation
of pipesofallowing
pipes allowing
expansion
expansion
by means
by means
of a flexible
of a flexible
arm
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The flexible
Thearm
flexible
should
arm
beshould
sufficiently
be sufficiently
long to prevent
long todamage.
prevent damage.
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3.4 Métodos de suportación
Suportación mediante abarcones
No se recomienda la suportación de la tubería mediante
abarcones debido a las tensiones generadas en estos puntos.

Suportación
mediante abarcones

3.5 Normativa
Las recomendaciones de instalación y tablas anexas
proporcionadas por Italsan para las instalaciones
realizadas con el sistema de tuberías y accesorios NIRON
cumplen con las siguientes normas:

• UNE ENV 12108
Sistemas de canalización en materiales plásticos.
Práctica recomendada para la instalación en el
interior de la estructura de los edificios de sistemas
de canalización a presión de agua caliente y fría
destinada al consumo humano.

4

Sistemas de unión
4.1 Métodos de soldadura
4.2 Reparación de tuberías
4.3 Curso de instalador Italsan

• UNE EN 806-4
Especificaciones para instalaciones de conducción
de agua destinada al consumo humano en el
interior del edificio.
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4.1 Métodos de soldadura
Instrucciones para soldadura socket con polifusor de pala

Los sistemas de unión por fusión molecular de las tuberías
y accesorios NIRON son los siguientes:

1

2

3

• Soldadura socket.
-Soldadura mediante polifusores de pala.
-Soldadura mediante máquinas de carro.
• Electrofusión.
• Soldadura a tope.

4

Soldadura socket

Electrofusión

Soldadura a tope

Calentamiento de las matrices y
posteriormente unión del sistema
(tubo macho y accesorio hembra).

Aconsejado en diámetros grandes,
consiste en hacer pasar corriente
por las espiras del accesorio
electrosoldable (tubo macho, accesorio
macho y accesorio electrosoldable
hembra).

Aconsejado en diámetros grandes,
se procede a la unión tubo-tubo o
tubo-accesorio frontalmente (tubo y
accesorio machos).

Estas tecnologías de unión permiten unir, con la simple ayuda del calor, los distintos componentes del sistema para crear
un cuerpo único, lo que se traduce en una seguridad total de la unión de tubo y accesorio.

Sistema de soldadura socket mediante polifusores de pala

1.- Corte

3.- Termofusión

2.- Calentamiento

• Corte el tubo en ángulo recto
con un cortatubo adecuado.
• Si el corte no se realiza perpendicular, pueden quedar restos de
material fundido en el interior
del accesorio, lo que obstruiría
al paso.
• Asegúrese de que los elementos
estén perfectamente limpios
antes de la soldadura.
• Marque la profundidad de inserción
sobre la superficie del tubo, con
la ayuda de la galga Italsan.

• Una vez transcurrido el tiempo de
calentamiento indicado inserte el
tubo en el accesorio practicando
una ligera presión sin rotación.

• Monte las matrices correspondientes al diámetro del tubo
que se va a soldar.
• Conecte la soldadora a la red de
230 V CA.

• Las correcciones de alineación se
deben realizar inmediatamente
después de la inserción para
evitar tensiones en la soldadura.

• Espere a que la soldadora alcance la
temperatura de trabajo.
• La temperatura correcta de la
soldadora para fusión del PP-R
debe ser entre 260oC +-10oC .

• Este tipo de unión, mediante
soldadura socket molecular
asegura una resistencia perfecta
incluso en las condiciones de
uso más extremas.

• Inserte simultáneamente con una
ligera presión el tubo y el rácor en
las matrices correspondientes.
• Una vez realizada la inserción
total, caliente ambas piezas
durante el tiempo indicado en la
tabla abajo adjunta.

Polifusores de pala por soldadura socket
Polifusor con maletín.
800 W 230V CA 50 Hz.
NSBEP

Pala para soldar desde
Ø 16 mm. hasta Ø 63 mm.
Termostato automático.
Llave y pinza para cambio de matrices.
Soporte para sujeción de pala.
Polifusor con caballete.
1.400 W 230V ca 50 Hz.

NPCCE125

Pala para soldar desde
Ø 16 mm. hasta Ø 125 mm.
Termostato automático
Pala de mano idónea para tramos cortos con
soldadura a partir de Ø 63 mm.
Caballete para sujeción de pala.
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Tiempos y procedimientos de soldadura hasta Ø 125 mm. (según Norma DVS 2207)
ØTubería(mm)
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125

Calentamiento
(seg.)

Ensamblaje
(seg.)

Prueba a los
minutos

Inserción tubo
(mm.)

5

4
4
4

2
2
3

13
14
15

6
6
8
8
8
10
10

4
4
6
6
6
8
8

18
20
26
29
32
35
40

5
7

8
12
18
24
30
40
50
60

6

4

17

El tiempo de calentamiento se inicia cuando la tubería y el accesorio alcanzan la profundidad de inserción de la tabla adjunta.
No se deben superar las profundidades de inserción debido que puede derivar en un problema de obturación de la tubería
en diámetros pequeños.
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4.1 Métodos de soldadura
Sistema de soldadura socket mediante máquinas de carro
Para las uniones socket a partir de 75 mm hasta 125 mm se recomienda la máquina de soldar de carro para soldadura
en banco y la herramiena de soldar “SPIDER” para soldadura en posición, permitiendo trabajar de forma más cómoda,
rápida, segura y eficaz.

Instrucciones para soldadura con máquina soldadora de carro hasta Ø 125 mm.
1

2

Máquinas de carro para soldadura socket en banco
Soldadora para soldar hasta Ø 125 mm.
1400 W 230V ca 50 Hz.
Carro de máquina con base inferior y placa de soldar.

4

NSTL

Carretilla para transporte.
Juego de matrices completo Ø 25 mm. hasta Ø 125 mm.
Juego de mordazas de sujeción Ø 25 mm. hasta Ø 125 mm.
Llave y pinza para cambio de matrices.

Corte

Calentamiento

• Corte los tubos perpendicularmente con el cortatubo
adecuado.

• Colocar el tubo y el accesorio a soldar en las abrazaderas que
permiten mantener las dos partes sujetas y alineadas para
su acercamiento y posterior acoplamiento con la ayuda de
la rueda giratoria.

• Si el corte no se realiza perpendicular, pueden quedar
restos de material fundido en el interior del accesorio, lo
que obstruiría el paso.

• Inserte simultáneamente con la ayuda de la palanca, el tubo
y el accesorio en las matrices hasta garantizar la longitud
de inserción del tubo detallada en las tablas adjuntas.

Manual de instrucciones.

Herramienta para soldadura socket en posición

3

4

Máquina auxiliar de sujeción y alineación en posición
durante los procesos de soldadura.
Peso máquina completa 6,8 kg.
SPIDER125

Desde Ø 63 mm. hasta Ø 125 mm.
Accionada a mano.
Mecanismo de engranajes no reversibles
con auto bloqueo.

Termofusión

Enfriamiento

• Una vez transcurrido el tiempo de calentamiento separe
simultáneamente el tubo y el accesorios de las matrices.

• Una vez cumplido el tiempo de enfriamiento, la soldadura
está en condiciones para su uso. El resultado de la fusión
es un cuerpo único.

• Retire el polifusor de pala.
ATENCIÓN:
Las operaciones de soldadura socket se deben realizar en un lugar seco, resguardado de condiciones climáticas
adversas (lluvia, viento, humedad) y con temperatura ambiente de -5 a +400C.

• Inserte el tubo en el accesorio hasta la longitud de
inserción indicada en las tablas.

Tiempos y procedimientos de soldadura para Ø 75 mm. hasta Ø 125 mm. (según Norma DVS 2207)
Diámetro(mm)
Italsan pone a su disposición los KIT DE SOLDADURA NIRON,
compuesto por una tabla de tiempos de soldadura socket y
una galga con las profundidades de inserción.

75
90
110
125

Calentamiento
(seg.)

Ensamblaje
(seg.)

Prueba a los
minutos

Inserción tubo
(mm.)

30
40
50
60

8
8
10
10

6
6
8
8

29
32
35
40

El tiempo de calentamiento se inicia cuando la tubería y el accesorio alcanzan la profundidad de inserción de la tabla adjunta.
Es esencial cumplir el tiempo de calentamiento y ensamblaje indicado en la tabla.
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4.1 Métodos de soldadura
Instrucciones para soldadura por electrofusión

Sistema de soldadura por electrofusión
La electrofusión es un proceso de unión de tubos y accesorios preensamblados del mismo diámetro, generado por
el calentamiento de una resistencia incorporada al accesorio. La energía térmica creada por el calentamiento de
la resistencia provoca el reblandecimiento de las partes en contacto, que se funden y compenetran, volviendo a la
estructura molecular inicial durante el enfriamiento.
En 1988 la marca NIRON fue la primera, y actualmente la única en el mercado , que fabrica toda la gama completa de
accesorios electrosoldables de polipropileno; codos 45 O, codos 90O, tes y manguitos electrosoldables de polipropileno.
Codo 90O eléctrico

Codo 45O eléctrico

TE eléctrica

1

2

Manguito eléctrico

1.- Corte

4

Ø mm.						
			 40, 50, 63, 75, 90, 110				
			

Ø mm.
20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90
125, 110,160, 200, 250, 315

Figuras a partir de diámetro 160 mm: accesorio inyectado + manguitos eléctricos.

Los accesorios ELECTROSOLDABLES NIRON aportan una gran solución en las instalaciones:

2.- Rascado

• Cortar el tubo perpendicularmente con un cortatubos
adecuado. El corte debe ser perfectamente
perpendicular con el objetivo de asegurar la perfecta
distribución de zonas frías y calientes durante el
proceso de electrofusión.

• Decapar/rascar uniformemente la superficie del tubo
con el rascador tangencial giratorio para deliminar
totalmente la capa superficial dde óxido provocada
por la catalización dde impurezas atmosféricas y
obtener una dsuperficie lisa.

• Marcar la longitud de soldadura con un lápiz. La
longitud corresponde a la profundidad del accesorio
hasta el tope.

• Queda excluido en el decapado/rascado el uso de
elementos abrasivos para el tubo y la utilización
de radial, discos, sierra, papel de lija o cualquier
herramienta no apropiada para ello.

• Solución en instalaciones de grandes tiradas de tubería.

• La operación de decapado/rascado es de vital importancia,
ya que la soldadura se produce mediante la
transmisión de calor del accesorio al tubo.

• Solución en instalaciones de difícil acceso.
• Solución en instalaciones de gran altura.

Herramientas para la soldadura por electrofusión

E9001 E

3

4

Maquina electrosoldable con lápiz óptico para lectura
de código de barras y registro y emisión
de informe de soldadura correcta.

3.- Limpieza
RAT 1

Rascador giratorio que facilita un rascado del tubo
fácil y rápido.

• Limpiar la parte terminal del tubo rascado y la interna
del accesorio con un paño limpio. No utilizar tejidos
de fibra sintética, papel, trapos sucios ni sustancias
similares a detergentes.
• En caso de utilización de algún producto para limpieza,
sólo se permite el uso de isopropanol.

ALINEADOR
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Herramienta para bloquear los tubos después de
introducir el accesorio eléctrico hasta el tope.

4.- Ensamblaje
• Introducir el extremo de tubería limpia en el dinterior
del accesorio electrosoldable hasta dla dlínea señalada
y bloquear los tubos en el alineador evitando así que
queden dresistencias dal aire libre.
• La alineación es fundamental para evitar dque exista
escape de material fundente dal dexterior y asegurar
que las resistencias ddel daccesorio no se pongan en
contacto dprovocando dcortocircuito.
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4.1 Métodos de soldadura
Instrucciones para soldadura por electrofusión

Sistema de soldadura a tope
Este sistema de soldadura es aconsejable para diámetros a partir de 160 mm y consiste en calentar los extremos del tubo a
unir con una placa calefactora a una temperatura de 260OC ±10OC.
El procedimiento de soldadura a tope solamente debe ser utilizado para unir tubos y accesorios con el mismo espesor de
pared.

6

Instrucciones para soldadura a tope
Es recomendable seguir el procedimiento operatorio y control visual que se describe en el apartado 5.2.1 del informe
UNE 53394 y que se resume en este manual.

6.- Electrosoldadura
• Conectar los dos terminales de la soldadora deléctrica
a los conectores del accesorio. Encender la máquina
y seguir las indicaciones de la pantalla interactiva.
Al terminar, dejar enfriar la pieza electrosoldada sin
moverla durante el tiempo indicado en el código de
barras (cooling time).

4

• Los accesorios electrosoldables NIRON tienen una
etiqueta autoadhesiva con un código de barras de
24 caracteres, legible con la máquina universal de
lápiz óptico E9001E que indica el valor de la dtensión
de soldadura en voltios, el tiempo de soldadura en
segundos y el tiempo de enfriamiento en segundos.
Los datos de la electrosoldadura quedan memorizados
en la máquina y se pueden imprimir o transferir al
ordenador.

1

2

4
1.- Corte y alineación

2.- Refrentado

• Se colocan y alinean en la máquina los tubos o
accesorios.

3

• Se refrentan los tubos hasta que se limpie totalmente la superficie transversal de los tubos.

4

Comprobaciones que se deben realizar en la obra
• La fuente de alimentación debe disponer de al menos 3kW/h. Las máquinas universales con lectura de código de
barras deben disponer generalmente de 3-4 kW/h. Si utiliza un generador, asegúrese de que sea de tipo asíncrono y
tenga una potencia mínima de 3kW.
• El cuadro eléctrico de la obra debe de ser conforme a la normativa de seguridad vigente en el país de uso.
• La toma eléctrica a la que se conecte la soldadora debe estar protegida por un interruptor diferencial y disponer de
conexión a tierra. Las tomas del cuadro deben tener un grado de protección IP44, como mínimo.
• Si se utilizan prolongadores, la sección de los cables deberá ser la adecuada (ver el manual de uso de la soldadora).

3.- Preparación para soldadura
• Se retira el refrentador y las virutas sin tocar las
superficies a unir.

4.- Comprobación previa a la soldadura
• Se controla el paralelismo, confrontando los extremos
de los tubos a soldar (tolerancia máxima 0,3 mm.
para diámetro ≤250, y 0,5 mm. para diámetro >250 y
≤400) y la desalineación, con una tolerancia máxima
10% espesor del tubo.

ATENCIÓN:
• Siga al pie de la letra las instrucciones del manual de uso, especialmente en lo relativo a la seguridad en el lugar de
trabajo.
• Se recomienda realizar las operaciones de electrosoldadura en un lugar seco, resguardado de condiciones climáticas
adversas (lluvia, viento, humedad) y con temperatura ambiente de -10OC a +45OC.
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4.1 Métodos de soldadura
Instrucciones para soldadura a tope

Sistema de conexiones con injertos

5

6

Los injertos, con o sin rosca, permiten realizar conexiones de salida o derivaciones en tubos de gran sección ya instalados.

7

Instrucciones para realizar injertos
1

5.- Acercamiento, precalentamiento y
calentamiento

6.- Retirada del termoelemento
• Pasado el tiempo de calentamiento T2 separar los
tubos de la placa, retirar la placa y unir rápidamente
los extremos del tubo en un tiempo máximo T3.

• Limpiar la placa calefactora , comprobar la temperatura
(260OC ± 10OC) y la presión de arrastre.

4

2

• Presionar los extremos del tubo se van a soldar con
el elemento térmico (placa calefactora) a la presión
P1 de modo que los cordones alcancen la dimensión
prevista por la norma utilizada.

1.- Perforación del tubo
• Perfore el tubo utilizando la fresa para injerto
(referencia NGS) en el punto en el que desee realizar
la nueva conexión.

7.- Alcance presión de soldadura a tope
• Aumentar progresivamente la presión desde cero
hasta la presión requerida P1 durante un tiempo
máximo T4.

• Durante el calentamiento reducir la presión al valor
máximo P2 durante el tiempo T2. En este proceso se
debe mantener siempre el contacto entre los tubos y
la placa calefactora.

2.- Calentamiento parte tubo
• Compruebe que el polifusor y las matrices hayan
alcanzado la temperatura correcta de trabajo (260OC).
• Inserte la matriz macho en el orificio del tubo hasta
tocar la parte cóncava con la superficie externa del
tubo.

• Asegúrese de que las piezas que se van a - soldar
(especialmente el tubo) estén secas y limpias.

• Mantener la unión a presión P1 durante el tiempo T5.

• En caso de utilizar corona perforadora, los diámetros
máximos adecuados serán:

• Dejar enfriar la soldadura en la misma posición y una
vez finalizado el tiempo de enfriamiento aflojar las
abrazaderas para proceder a retirar la máquina.

-Para injerto Ø 32 mm: Corona Ø 30 mm.
-Para injerto Ø 25 mm: Corona Ø 23 mm.

Presión

3

4

P1

P2
T1

T2

Además de la aplicación adecuada de los parámetros de
soldadura, es importante realizar un control visual del
cordón de soldadura.

T3

T4

T5

Tiempo

En función de la máquina utilizada los parámetros de
Presión y Tiempo en el proceso de soldadura serán
diferentes. Consulte las tablas adjuntas en su máquina o
póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
de Italsan.

ATENCIÓN:
Se recomienda realizar las operaciones de soldadura a tope en un lugar seco resguardado de condiciones climáticas
adversas (lluvia, viento, humedad) y con temperatura ambiente de -5°C a 40°C.
82

3.- Calentamiento parte injerto

4.- Termofusión

• Inserte al mismo tiempo el accesorio injerto en la
matriz hembra. Los tiempos de contacto entre las
matrices, el rácor y el tubo deben ser los indicados
en la tabla de injertos.
Injerto
(mm)

Calentamiento Ensamblaje
(seg.)
(seg.)

Prueba a los
minutos

25

7

4

10

32

8

6

10

• Una vez terminado el calentamiento, inserte de
inmediato la pieza de injerto en el - orificio
calentado sin girarla. Se recomienda - mantener el
rácor perfectamente fijado y presionado contra la
superficie del tubo - durante aproximadamente 30
segundos.
Tras 10 minutos de enfriamiento la nueva - conexión
puede resistir los parámetros de - funcionamiento.
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4.2 Reparación de tuberías
Reparación de instalación in situ (reparación de un tubo dañado)

Reparación de un tubo y/o accesorio perforado

A continuación se explican los pasos a seguir en caso de detectar un tubo dañado en la instalación. Para realizar este tipo
de reparación es imprescindible utilizar dos manguitos eléctricos.

Este tipo de reparación se aplica cuando el accesorio o tubo está perforado de un solo lado y perpendicularmente a su eje.

2

1

2

1

4

Corte

2.- Preparación

• Corte el tubo dañado o perforado perpendicularmente, con una longitud igual a la de un manguito
eléctrico + 2 cm.
Extraiga el segmento de tubo dañado.
Rasque con precisión las superficies de las dos piezas
de tubo.

3

• Desplace hacia el centro los dos manguitos hasta las
marcas de referencia.
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• Quite los topes internos de los dos manguitos
eléctricos forzando con un tubo.
Inserte completamente en las piezas de tubo los
dos manguitos eléctricos sin tope.
C o r t e u n a p i e z a d e t u b o d e l m i s m o diámetro
y longitud de la pieza dañada.
Rásquela y marque en ambos lados la-longitud
de medio manguito.
Insértelo en el lugar de la pieza anterior.

4

3.- Sustitución

1.- Preparación
• Agrande el orificio hasta un diámetro de 6 mm.
o 10 mm. en función de la matriz de la reparación.
Asegúrese de que el orificio anterior no haya
dañado la otra superficie interna del tubo o del
accesorio.

• Suelde los manguitos como se indica en el manual
de uso de las máquinas soldadora por electrofusión.

• Inserte al mismo tiempo la matriz macho e n e l
orificio del tubo y el tapón de reparación en la matriz
hembra.
• Una vez insertados los elementos, caliente -durante
5 segundos.

• Monte las matrices adecuadas, ref. NMARP, y espere
a que se calienten por completo.

3

4.- Electrosoldadura

2.- Calentamiento

4

3.- Termofusión
• A continuación, inserte el tapón macho en el orificio
sin girarlo.

4.- Acabado
• Espere 1 minuto hasta que se enfríe y corte el tapón
a ras del tubo.
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4.3 Curso de instalador ITALSAN
Para garantizar la instalación de tuberías NIRON, ITALSAN pone a disposición del instalador un programa de cursos impartidos
en Asociaciones, Escuelas Gremiales o entidades colaboradoras.

Objetivo

Curso acreditado

El objetivo de estos cursos es garantizar los sistemas de
unión por soldadura, tanto por termofusión como por
electrofusión y soldadura a tope.
La realización de estos cursos dota al instalador de
los conocimientos necesarios y todos los requisitos
indispensables para poder realizar este tipo de instalaciones
con total garantía.

Una vez realizados los cursos, el instalador es acreditado
mediante un diploma conforme dispone de los
conocimientos necesarios para acometer las labores de
instalación.
La acreditación tiene un periodo de caducidad de 5 años,
después de los cuales es necesario renovarla.

4

Con estos cursos ITALSAN garantiza la profesionalidad en
el sector, formando a los instaladores para garantizar su
cualificación.

5

Criterios de instalación
5.1 Dimensionado de la instalación
según CTE HS4
5.2 Diámetros de tubería NIRON mínimos
recomendados
5.3 Tabla de correspondencia Sistema NIRON Conexiones embridadas
5.4 Tabla de correspondencia de diámetros
NIRON respecto a otros materiales
5.5 Pruebas de estanquidad y resistencia
mecánica
5.6 Instalación mediante prefabricados
5.7 Recomendaciones de instalación en obra
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Diámetro nominal d

5.1 Dimensionado de la instalación según el Código
5.1 Técnico de la Edificación (CTE) Sección HS 4:
5.1 Suministro de agua
Dimensionado de las redes de distribución de agua fría según CTE HS4

Como punto de partida para el dimensionado de una
instalación cabe considerar la existencia del CTE (Código
Técnico de la Edificación) Documento Básico: DB Salubridad,
Sección HS 4: Suministro de agua.
En todas las instalaciones de suministro de agua el
cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el
CTE son de aplicación para cualquier tipo de material.

Dimensionado de las redes de distribución
1)
1 El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y
obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga
que se obtenga con los mismos.
2)
2 Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros
obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma.

Condiciones mínimas de suministro según CTE HS4
1 La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos
del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la
tabla 10.

5

Tabla 10 - Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato
Tipo de aparato

Caudal instantáneo mín. de agua fría
(l/s)

Caudal instantáneo mín. de ACS
(l/s)

0,05
0,10
0,20
0,30
0,20
0,10
0,10
1,25
0,15
0,04
0,20
0,30
0,15
0,25
0,20
0,20
0,60
0,15
0,20
0,20

0,03
0,065
0,10
0,20
0,15
0,065
0,10
0,20
0,10
0,20
0,10
0,15
0,40
0,10
-

Lavamanos
Lavabo
Ducha
Bañera de 1,40 m o más
Bañera de menos de 1,40 m
Bidé
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
Urinarios con grifo temporizado
Urinarios con cisterna (c/u)
Fregadero doméstico
Fregadero no doméstico
Lavavajillas doméstico
Lavavajillas industrial (20 servicios)
Lavadero
Lavadora doméstica
Lavadora industrial (8 kg)
Grifo aislado
Grifo garaje
Vertedero

2 En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:
• 1 bar para grifos comunes;
• 1,5 bar para fluxores y calentadores.
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Dimensionado de los tramos
1 El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del
1)
circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión
debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.
2 El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:
2)
		
a) El caudal máximo de cada tramos será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo
a) alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 10.
		
b) Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio adecuado.
		
c) Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por
		
c) el coeficiente de simultaneidad correspondiente.
		
d) Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
			
i) Tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
			
		

ii) Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s

e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función decl caudal y de la velocidad.

Comprobación de la presión
11) Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los valores mínimos (1
o 1,5 bar) y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de
acuerdo con lo siguiente:
		
a) Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo.
a) Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud
a) real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.
		
b) Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión
a) del circuito, se comprueba si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de
a) descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable.
a) En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida
a) sería necesaria la instalación de un grupo de presión.

3 La presión en cualquier punto de consumo no debe
superar 5 bar.
4 La temperatura de ACS en los puntos de consumo
debe estar comprendida entre 50OC y 65OC, excepto
en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a
uso exclusivo de vivienda.
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5.1 Dimensionado de la instalación según el Código
5.1 Técnico de la Edificación (CTE) Sección HS 4:
5.1 Suministro de agua
Dimensionado de las redes de distribución de agua fría según CTE HS4

Dimensionado de las redes de ACS según CTE HS4

Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace

Dimensionado de las redes de impulsión de ACS
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de agua fría.

Diámetros mínimos ramales de enlace a aparatos domésticos

5

Tramo considerado

Diámetro nominal del ramal de enlace (*)
Tubo de acero (“)
Tubo de cobre o plástico (mm)

Lavamanos
Lavabo, bidé
Ducha
Bañera <1,40 m
Bañera >1,40 m
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
Urinario con grifo temporizado
Urinario con cisterna
Fregadero doméstico
Fregadero industrial
Lavavajillas doméstico
Lavavajillas industrial
Lavadora doméstica
Lavadora industrial
Vertedero

1/2
1/2
1/2
3/4
3/4
1/2
1- 1 ½
1/2
1/2
1/2
3/4
1/2 (rosca a 3/4)
3/4
3/4
1
3/4

12
12
12
20
20
12
25-40
12
12
12
20
12
20
20
25
20

Dimensionado de las redes de retorno de ACS
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más alejado, la pérdida de
temperatura sea como máximo de 3ºC desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso.
En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este esquema, para
poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la
siguiente forma:
1)
1 Considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se considera
a) que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm.
2)
2 Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 11.

5

Tabla 11 - Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS
Diámetro de la tubería (pulgadas)

Caudal recirculado (l/h)

1/2
3/4
1
1¼
1½
2

140
300
600
1.100
1.800
3.300

Diámetros mínimos de alimentación
Tramo considerado
Alimentación a cuarto húmedo privado:
baño, aseo, cocina.
Alimentación a derivación particular:
vivienda, apartamento, local comercial
Columna (montante o descendente)
Distribuidor principal
Alimentación equipos de
climatización

Diámetro nominal del tubo de alimentación (*)
Tubo de acero (“)
Tubo de cobre o plástico (mm)
3/4

20

3/4

20

3/4
1
< 50 kW

20
25
12

50 - 250 kW

20

250 - 500 kW
> 500 kW 1

25
32

(*) Diámetro Nominal, el CTE lo define en su Apéndice A de Terminología como:

Diámetro nominal: Número convencional que sirve de referencia y forma parte de la identificación de los diversos elementos que se acoplan entre
si en una instalación, pudiéndose referir al diámetro interior o al diámetro exterior. Vienen especificados en las normas UNE correspondientes a
cada tipo de tubería.
Diámetro nominal DN/OD según UNE EN ISO 15874: Dimensión nominal relativa al diámetro exterior.

90

91

Manual Técnico

5.2 Diámetros de tubería NIRON mínimos recomendados
5.1 para cumplimiento de exigencias del CTE

5.3 Tabla de correspondencia Sistema Niron –
5.3 Conexiones embridadas

Tal y como se muestra en la presente tabla, recomendada
por el fabricante, los diámetros de las tuberías propuestas
cumplen con todos los requisitos exigidos en cuanto a
dimensionado de la instalación.

Correspondencias para BRIDAS NFLA

Tipo de aparato

5

Caudal
Caudal
instantáneo
instantáneo
mínimo
mínimo
de agua fría
de ACS
(l/s) según CTE (l/s) según CTE

Diámetro
exterior
NIRON

Diámetros
Diámetros
mínimos de
mínimos de
derivaciones a derivaciones a
aparatos según aparatos según
CTE. Tubo de
CTE.Tubo de
cobre o plástico
acero
(mm)
(”)

Lavamanos

0,05

0,03

16

12

1/2"

Lavabo
Ducha
Bañera de 1,4 m. o más
Bañera de menos de 1,4 m.
Bidé
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
Urinarios con grifo temporizado
Urinarios con cisterna ( c/u )
Fregadero doméstico
Fregadero no doméstico
Lavavajillas doméstico
Lavavajillas industrial ( 20 servicios )
Lavadero
Lavadora doméstica
Lavadora industrial ( 8 kg. )
Grifo aislado
Grifo garaje
Vertedero

0,10
0,20
0,30
0,20
0,10
0,10
1,25
0,15
0,04
0,20
0,30
0,15
0,25
0,20
0,20
0,60
0,15
0,20
0,20

0,065
0,1
0,2
0,15
0,065
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,15
0,4
0,1
-

16
20
25
20
16
16
32
20
16
20
25
20
25
20
20
32
20
20
20

12
12
20
20
12
12
25-40
12
12
12
20
12
20

1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
1/2"
1/2"
1" - 1 1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
3/4"
1/2"
3/4"

20
25
20

3/4"
1"
3/4"
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SISTEMA NIRON – CONEXIONES EMBRIDADAS
Ø
Tubería NIRON
(mm)

Ø
Interior brida
(mm)

Número
agujeros

Distancia
entre agujeros
(mm)

Ø
Agujeros
(mm)

NFLA32

32

45

4

85

NFLA40

40

51

4

NFLA50

50

62

4

NFLA63

63

78

NFLA75

75

92

Código

Para conexión con válvula

PN

(DN)

(“)

14

DN25

1"

16

100

18

DN32

1 1/4"

16

110

18

DN40

1 1/2"

16

4

125

18

DN50

2"

16

4

145

18

DN65

2 1/2"

16

NFLA90

90

108

8

160

18

DN80

3"

16

NFLA110

110

133

8

180

18

DN100

4"

16

NFLA125

125

135

8

190

18

DN110

4 1/2"

16

NFLA125B

125

149

8

210

18

DN125

5"

16

NFLA160

160

178

8

240

22

DN150

6"

16

NFLA200

200

238

12

295

22

DN200

8"

16

NFLA20010

200

238

8

295

22

DN200

8"

10

NFLA 250

250

288

12

350

22

DN250

10"

10

NFLA315

315

338

12

400

22

DN300

12"

10

NFLA400

400

430

16

515

25

DN400

16"

10

5
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5.4 Tabla de correspondencia de diámetros NIRON
5.1 respecto a otros materiales
Correspondencias para CIRCUITOS ABIERTOS

Correspondencias para CIRCUITOS ABIERTOS

PP-R SDR 6/Serie 2,5
Tubería PPR NIRON UNE EN ISO 15874

5

Cobre UNE EN 1057

PP-R RP SDR9/Serie 4
Serie M Acero UNE EN 10255 (DIN 2440)

Tubería PPR NIRON UNE EN ISO 15874

Cobre UNE EN 1057

Ø Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

Ø Interior
(mm)

Ø Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

Ø Interior
(mm)

Ø Nominal
(“)

Ø Nominal
(mm)

Ø Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

Ø Interior
(mm)

Ø Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

Ø Interior
(mm)

Ø Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

Ø Interior
(mm)

Ø Nominal
(“)

Ø Nominal
(mm)

Ø Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

Ø Interior
(mm)

16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160

2,7
3,4
4,2
5,4
6,7
8,4
10,5
12,5
15
18,4
20,8
26,6

10,6
13,2
16,6
21,2
26,6
33,2
42,0
50,0
60,0
73,2
83,4
106,8

12,0
15,0
18,0
22,0
28,0
35,0
42,0
54,0
64,0
76,1
88,9
108,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,2
1,2
2,0
2,0
2,0
2,5

10,0
13,0
16,0
20,0
26,0
32,6
39,6
51,6
60,0
72,1
84,9
103,0

3/8"
1/2"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
4"

10
15
15
20
25
32
40
50
65
80
100
100

17,2
21,3
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
114,3

2,3
2,6
2,6
2,6
3,2
3,2
3,2
3,6
3,6
4,0
4,5
4,5

12,6
16,1
16,1
21,7
27,3
36,0
41,9
53,1
68,9
80,9
105,3
105,3

32
40
50
63
75
90
110
90
110

3,6
4,5
5,6
7,1
8,4
10,1
12,3
10,1
12,3

24,8
31,0
38,8
48,8
58,2
69,8
85,4
69,8
85,4

28,0
35,0
42,0
54,0
64,0
76,1
88,9
76,1
88,9

1,0
1,2
1,2
1,2
2,0
2,0
2,0
2
2

26,0
32,6
39,6
51,6
60,0
72,1
84,9
72,1
84,9

1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
3"
4"

25
32
40
50
65
80
100
80
100

33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
88,9
114,3

3,2
3,2
3,2
3,6
3,6
4,0
4,5
4
4,5

27,3
36,0
41,9
53,1
68,9
80,9
105,3
80,9
105,3

125

14,0

97,0

108,0

2,5

103,0

4"
5”

100
125

114,3
139,7

4,5
5,0

105,3
129,7

160

17,9

124,2

133,0

3,0

127,0

5"
6”

125
150

139,7
165,1

5,0
5,0

129,7
155,1

250
315
355
400

27,9
35,2
39,7
44,7

194,2
244,6
275,6
310,6

219,0
267,0

3,0
3,0

213,0
261,0

-

-

-

-

-

-

-

PP-R SDR 7,4/Serie 3,2
Tubería PPR NIRON UNE EN ISO 15874

Cobre UNE EN 1057

-

Serie M Acero UNE EN 10255 (DIN 2440)

Tubería PPR NIRON UNE EN ISO 15874

Cobre UNE EN 1057

Serie M Acero UNE EN 10255 (DIN 2440)

Espesor
(mm)

Ø Interior
(mm)

Ø Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

Ø Interior
(mm)

Ø Nominal
(“)

Ø Nominal
(mm)

Ø Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

Ø Interior
(mm)

Ø Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

Ø Interior
(mm)

Ø Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

Ø Interior
(mm)

Ø Nominal
(“)

Ø Nominal
(mm)

Ø Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

Ø Interior
(mm)

16
20
25
32
40
50
63
75
90
110

2,2
2,8
3,5
4,4
5,5
6,9
8,7
10,4
12,5
15,2

11,6
14,4
18,0
23,2
29,0
36,2
45,6
54,2
65,0
79,6

15,0
18,0
22,0
28,0
35,0
42,0
54,0
64,0
76,1
88,9

1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,2
1,2
2,0
2,0
2,0

13,0
16,0
20,0
26,0
32,6
39,6
51,6
60,0
72,1
84,9

3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

10
15
20
25
32
40
50
65
80
100

17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3

2,3
2,6
2,6
3,2
3,2
3,2
3,6
3,6
4,0
4,5

12,6
16,1
21,7
27,3
36,0
41,9
53,1
68,9
80,9
105,3

25
32
40
50
63
75
90
110
110

2,3
2,9
3,7
4,6
5,8
6,8
8,2
10,0
10,0

20,4
26,2
32,6
40,8
51,4
61,4
73,6
90,0
90

22,0
28,0
35,0
42,0
54,0
64,0
76,1
88,9
88,9

1,0
1,0
1,2
1,2
1,2
2,0
2,0
2,0
2

20,0
26,0
32,6
39,6
51,6
60,0
72,1
84,9
84,9

3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
4"

20
25
32
40
50
65
80
100
100

26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
114,3

2,6
3,2
3,2
3,2
3,6
3,6
4,0
4,5
4,5

21,7
27,3
36,0
41,9
53,1
68,9
80,9
105,3
105,3

103,0

103,0

105,3
129,7

2,5

2,5

4,5
5,0

108,0

108,0

114,3
139,7

102,2

90,8

100
125

11,4

17,1

4"
5”

125

125

4"
5”

100
125

114,3
139,7

4,5
5,0

105,3
129,7

125
150

139,7
165,1

5,0
5,0

129,7
155,1

160

14,6

130,8

133,0

3,0

127,0

127,0

5"
6”

5"
6”

125
150

139,7
165,1

5,0
5,0

129,7
155,1

200
250
315
355
400

18,2
22,7
28,6
32,2
36,3

163,6
204,6
257,8
290,6
327,4

159,0
219,0
267,0

3,0
3,0
3,0

153,0
213,0
261,0

-

-

-

-

-

21,9

116,2

133,0

3,0

5

PP-R SDR 11/Serie 5

Ø Exterior
(mm)

160

94

Serie M Acero UNE EN 10255 (DIN 2440)

-

-

-
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5.4 Tabla de correspondencia de diámetros NIRON
5.1 respecto a otros materiales
Correspondencias para CIRCUITOS CERRADOS

Correspondencias para CIRCUITOS CERRADOS

PP-R SDR7,4/Serie 3,2
Tubería PPR NIRON UNE EN ISO
15874

5

Ø Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

16
20
25
32
40
50
63
75
90
110

2,2
2,8
3,5
4,4
5,5
6,9
8,7
10,4
12,5
15,2

PP-R SDR11/Serie 5

Serie M UNE EN 10255
(DIN 2440)

Ø Interior Ø Nominal Ø Nominal Ø Exterior
(mm)
(“)
(mm)
(mm)

UNE EN 10216-1
(DIN 2448)

Espesor
(mm)

Ø Interior Ø Nominal Ø Nominal Ø Exterior
(mm)
(“)
(mm)
(mm)

Tubería PPR NIRON UNE EN ISO
15874

Serie M UNE EN 10255
(DIN 2440)

Ø Interior Ø Nominal Ø Nominal Ø Exterior
(mm)
(“)
(mm)
(mm)

Espesor
(mm)

Ø Interior
(mm)

Ø Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

Espesor
(mm)

Ø Interior Ø Nominal Ø Nominal Ø Exterior
(mm)
(“)
(mm)
(mm)

Espesor
(mm)

Ø Interior
(mm)

32
40
50
63
75
90
110

2,9
3,7
4,6
5,8
6,8
8,2
10,0

26,2
32,6
40,8
51,4
61,4
73,6
90,0

1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

25
32
40
50
65
80
100

33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3

3,2
3,2
3,2
3,6
3,6
4,0
4,5

27,3
36,0
41,9
53,1
68,9
80,9
105,3

1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

25
32
40
50
65
80
100

33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3

2,6
2,6
2,6
2,9
2,9
3,2
3,6

28,5
37,2
43,1
54,5
70,3
82,5
107,1

125

11,4

102,2

4"
5”

100
125

114,3
139,7

4,5
5,0

105,3
129,7

4"
5”

100
125

114,3
139,7

3,6
4,0

107,1
131,7

11,6
14,4
18,0
23,2
29,0
36,2
45,6
54,2
65,0
79,6

3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

10
15
20
25
32
40
50
65
80
100

17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3

2,3
2,6
2,6
3,2
3,2
3,2
3,6
3,6
4,0
4,5

12,6
16,1
21,7
27,3
36,0
41,9
53,1
68,9
80,9
105,3

3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

10
15
20
25
32
40
50
65
80
100

17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3

1,8
2,0
2,3
2,6
2,6
2,6
2,9
2,9
3,2
3,6

13,6
17,3
22,3
28,5
37,2
43,1
54,5
70,3
82,5
107,1

100
125

114,3
139,7

4,5
5,0

105,3
129,7

4"
5”

100
125

114,3
139,7

3,6
4,0

107,1
131,7

160

14,6

130,8

5"
6”

125
150

139,7
165,1

5,0
5,0

129,7
155,1

5"
6”

125
150

139,7
168,3

4,0
4,5

131,7
159,3

125
150

139,7
165,1

5,0
5,0

129,7
155,1

5"
6”

125
150

139,7
168,3

4,0
4,5

131,7
159,3

200

18,2

163,6

-

-

-

-

-

6"
8”

150
200

168,3
219,1

4,5
6,3

159,3
206,5

250
315
355
400

22,7
28,6
32,2
36,3

204,6
257,8
290,6
327,4

-

-

-

-

-

10"
12"
14"
16"

250
300
350
400

273,0
323,9
355,6
406,4

6,3
7,1
8,0
8,8

260,4
309,7
339,6
388,8

Espesor
(mm)

Ø Interior
(mm)

125

17,1

90,8

4"
5”

160

21,9

116,2

5"
6”

PP-R RP SDR9/Serie 4
Tubería PPR NIRON UNE EN ISO
15874
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UNE EN 10216-1
(DIN 2448)

PP-R SDR17/Serie 8

Serie M UNE EN 10255
(DIN 2440)

Ø Interior Ø Nominal Ø Nominal Ø Exterior
(mm)
(“)
(mm)
(mm)

UNE EN 10216-1
(DIN 2448)

Espesor
(mm)

5

Ø Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

Ø Interior Ø Nominal Ø Nominal Ø Exterior
(mm)
(“)
(mm)
(mm)

32
40
50
63
75
90
110

3,6
4,5
5,6
7,1
8,4
10,1
12,3

24,8
31,0
38,8
48,8
58,2
69,8
85,4

1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

25
32
40
50
65
80
100

33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3

3,2
3,2
3,2
3,6
3,6
4,0
4,5

27,3
36,0
41,9
53,1
68,9
80,9
105,3

1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

25
32
40
50
65
80
100

125

14,0

97,0

4"
5”

100
125

114,3
139,7

4,5
5,0

105,3
129,7

4"
5”

160

17,9

124,2

5"
6”

125
150

139,7
165,1

5,0
5,0

129,7
155,1

200

22,4

155,2

-

-

-

-

250
315
355
400

27,9
35,2
39,7
44,7

194,2
244,6
275,6
310,6

-

-

-

-

Tubería PPR NIRON UNE EN ISO
15874

Espesor
(mm)

Ø Interior
(mm)

33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3

2,6
2,6
2,6
2,9
2,9
3,2
3,6

28,5
37,2
43,1
54,5
70,3
82,5
107,1

100
125

114,3
139,7

3,6
4,0

107,1
131,7

5"
6”

125
150

139,7
168,3

4,0
4,5

131,7
159,3

-

6"
8”

150
200

168,3
219,1

4,5
6,3

159,3
206,5

-

10"
12"
14"
16"

250
300
350
400

273,0
323,9
355,6
406,4

6,3
7,1
8,0
8,8

260,4
309,7
339,6
388,8

Serie M UNE EN 10255
(DIN 2440)

Ø Interior Ø Nominal Ø Nominal Ø Exterior
(mm)
(“)
(mm)
(mm)

UNE EN 10216-1
(DIN 2448)

Ø Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

Espesor
(mm)

Ø Interior Ø Nominal Ø Nominal Ø Exterior
(mm)
(“)
(mm)
(mm)

160

9,5

141,0

5"
6”

125
150

139,7
165,1

5,0
5,0

129,7
155,1

5"
6”

125
150

139,7
168,3

4,0
4,5

131,7
159,3

200
250
315
355
400
450

11,9
14,9
18,7
21,1
23,7
25,5

176,2
220,2
277,6
312,8
352,6
399,0

-

-

-

-

-

8"
10"
12"
14"
16"
18"

200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0

219,1
273,0
323,9
355,6
406,4
457,2

6,3
6,3
7,1
8,0
8,8
10,0

206,5
260,4
309,7
339,6
388,8
437,2
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5.4 Tabla de correspondencia de diámetros NIRON
5.1 respecto a otros materiales
Correspondencias para DISTRICT HEATING / COOLING

Correspondencias para DISTRICT HEATING / COOLING

PP-R SDR6/Serie 2,5
Tubería primaria
PPR NIRON UNE EN ISO 15874

MONOCAPA PP-R RP SDR9/Serie 4

Tubería exterior
PEHD

Aislamiento
PUR

Ø Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

Ø Interior
(mm)

Ø Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

Espesor
(mm)

32
40
50
63
75
90
110
125
160

5,4
6,7
8,4
10,5
12,5
15,0
18,4
20,8
26,6

21,2
26,6
33,2
42,0
50,0
60,0
73,2
83,4
106,8

90
110
110
125
140
160
200
225
250

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,2
3,4
3,6

26,0
32,0
27,0
28,0
29,5
32,0
41,8
46,6
41,4

Tubería primaria
PPR NIRON UNE EN ISO 15874

Acero
DN Ø
nominal
(mm)
20
25
32
40
50
50/65
65
80
100

Tubería exterior
PEHD

Ø Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

Ø Interior
(mm)

Ø Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

Espesor
(mm)

32
40
50
63
75
90
110
125
160
200
250
315

3,6
4,5
5,6
7,1
8,4
10,1
12,3
14,0
17,9
22,4
27,9
35,2

24,8
31,0
38,8
48,8
58,2
69,8
85,4
97,0
124,2
155,2
194,2
244,6

90
110
110
125
140
160
200
225
250
315
400
450

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,2
3,4
3,6
4,1
4,8
5,2

26,0
32,0
27,0
28,0
29,5
32,0
41,8
46,6
41,4
53,4
70,2
62,3

PP-R SDR7,4/Serie 3,2
Tubería primaria
PPR NIRON UNE EN ISO 15874
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Aislamiento
PUR

Acero
DN Ø
nominal
(mm)
25
32
40
50
65
80
80/100
100
125
150
200
250

PP-R SDR11/Serie 5

Tubería exterior
PEHD

Aislamiento
PUR

Ø Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

Ø Interior
(mm)

Ø Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

Espesor
(mm)

32
40
50
63
75
90
110
125
160

4,4
5,5
6,9
8,7
10,4
12,5
15,2
17,1
21,9

23,2
29,0
36,2
45,6
54,2
65,0
79,6
90,8
116,2

90
110
110
125
140
160
200
225
250

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,2
3,4
3,6

26,0
32,0
27,0
28,0
29,5
32,0
41,8
46,6
41,4

Tubería primaria
PPR NIRON UNE EN ISO 15874

Acero
DN Ø
nominal
(mm)
25
32
40
50
65
80
80/100
100
125

Tubería exterior
PEHD

Aislamiento
PUR

Ø Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

Ø Interior
(mm)

Ø Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

Espesor
(mm)

32
40
50
63
75
90
110
125
160
200
250
315

2,9
3,7
4,6
5,8
6,8
8,2
10,0
11,4
14,6
18,2
22,7
28,6

26,2
32,6
40,8
51,4
61,4
73,6
90,0
102,2
130,8
163,6
204,6
257,8

90
110
110
125
140
160
200
225
250
315
400
450

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,2
3,4
3,6
4,1
4,8
5,2

26,0
32,0
27,0
28,0
29,5
32,0
41,8
46,6
41,4
53,4
70,2
62,3

Acero
DN Ø
nominal
(mm)
25
32
40
50
65
80
80/100
100
125
150
200
250
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5.4 Tabla de correspondencia de diámetros NIRON
5.1 respecto a otros materiales
Correspondencias para AIRE COMPRIMIDO

Correspondencias para AIRE COMPRIMIDO

MONOCAPA SDR7,4/Serie 3,2
Tubería PPR NIRON
UNE EN ISO 15874
Ø Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

20
25

2,8
3,5

MONOCAPA PP-R RP SDR9/Serie 4

Acero soldado y acero sin soldadura Serie M
UNE EN 10255 (DIN 2440)

Ø Interior Ø Nominal Ø Nominal Ø Exterior
(mm)
(“)
(mm)
(mm)
14,4
18,0

1/2"
3/4"

15
20

21,3
26,9

Espesor
(mm)
2,6
2,6

Acero sin soldadura
UNE EN 10216-1 (DIN 2448)

Ø Interior Ø Nominal Ø Nominal Ø Exterior
(mm)
(“)
(mm)
(mm)
16,1
21,7

1/2"
3/4"

15
20

21,3
26,9

Tubería PPR NIRON
UNE EN ISO 15874
Ø Interior
(mm)

Ø Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

2,0
2,3

17,3
22,3

32
40
50
63
75
90
110

2,9
3,7
4,6
5,8
6,8
8,2
10,0

26,2
32,6
40,8
51,4
61,4
73,6
90,0

1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

25
32
40
50
65
80
100

33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3

3,2
3,2
3,2
3,6
3,6
4,0
4,5

27,3
36,0
41,9
53,1
68,9
80,9
105,3

1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

25
32
40
50
65
80
100

125

11,4

102,2

4”
5”

100
125

114,3
139,7

4,5
5,0

105,3
129,7

4"
5”

160

14,6

130,8

5”
6”

125
150

139,7
165,1

5,0
5,0

129,7
155,1

200

18,2

163,6

-

-

-

-

250
315
355
400

22,7
28,6
32,2
36,3

204,6
257,8
290,6
327,4

-

-

-

-

MONOCAPA PP-R RP SDR9/Serie 4
Acero soldado y acero sin soldadura Serie M
UNE EN 10255 (DIN 2440)
Espesor
(mm)

Espesor
(mm)

Ø Interior Ø Nominal Ø Nominal Ø Exterior
(mm)
(“)
(mm)
(mm)

Espesor
(mm)

Ø Interior
(mm)

33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3

2,6
2,6
2,6
2,9
2,9
3,2
3,6

28,5
37,2
43,1
54,5
70,3
82,5
107,1

100
125

114,3
139,7

3,6
4,0

107,1
131,7

5”
6”

125
150

139,7
168,3

4,0
4,5

131,7
159,3

-

6"
8”

150
200

168,3
219,1

4,5
6,3

159,3
206,5

-

10"
12"
14"
16"

250
300
350
400

273,0
323,9
355,6
406,4

6,3
7,1
8,0
8,8

260,4
309,7
339,6
388,8

Acero sin soldadura
UNE EN 10216-1 (DIN 2448)

Ø Exterior
(mm)

Espesor
(mm)

32
40
50
63
75
90
110

3,6
4,5
5,6
7,1
8,4
10,1
12,3

24,8
31,0
38,8
48,8
58,2
69,8
85,4

1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"

25
32
40
50
65
80
100

33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3

3,2
3,2
3,2
3,6
3,6
4,0
4,5

27,3
36,0
41,9
53,1
68,9
80,9
105,3

1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

25
32
40
50
65
80
100

125

14,0

97,0

4”
5”

100
125

114,3
139,7

4,5
5,0

105,3
129,7

4"
5”

160

17,9

124,2

5”
6”

125
150

139,7
165,1

5,0
5,0

129,7
155,1

200

22,4

155,2

-

-

-

-

250
315
355
400

27,9
35,2
39,7
44,7

194,2
244,6
275,6
310,6

-

-

-

-

100

Ø Interior Ø Nominal Ø Nominal Ø Exterior
(mm)
(“)
(mm)
(mm)

Ø Interior Ø Nominal Ø Nominal Ø Exterior
(mm)
(“)
(mm)
(mm)

Acero sin soldadura
UNE EN 10216-1 (DIN 2448)

Espesor
(mm)

5
Tubería PPR NIRON
UNE EN ISO 15874

Acero soldado y acero sin soldadura Serie M
UNE EN 10255 (DIN 2440)

Ø Interior Ø Nominal Ø Nominal Ø Exterior
(mm)
(“)
(mm)
(mm)

Espesor
(mm)

Ø Interior
(mm)

33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3

2,6
2,6
2,6
2,9
2,9
3,2
3,6

28,5
37,2
43,1
54,5
70,3
82,5
107,1

100
125

114,3
139,7

3,6
4,0

107,1
131,7

5”
6”

125
150

139,7
168,3

4,0
4,5

131,7
159,3

-

6"
8”

150
200

168,3
219,1

4,5
6,3

159,3
206,5

-

10"
12"
14"
16"

250
300
350
400

273,0
323,9
355,6
406,4

6,3
7,1
8,0
8,8

260,4
309,7
339,6
388,8
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5.5 Pruebas de estanquidad y resistencia mecánica
En instalaciones mecánicas son válidas las pruebas
realizadas de acuerdo a la norma UNE 100151 y/o UNEENV 12108, en función del tipo de fluido transportado.

Redes de distribución de agua fría
Pruebas de las instalaciones interiores
Las instalaciones de agua fría se deberán probar
conforme el método A de norma UNE ENV 12108:2002,
según el CTE.
La empresa instaladora estará obligada a efectuar una
prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas
las tuberías, elementos y accesorios que integran la
instalación, estando todos sus componentes vistos y
accesibles para su control.

También es importante realizar las siguientes
pruebas
• Prueba de suministro de agua fría con salida de
agua fría en todos los puntos de servicio para
comprobar el caudal y la presión.
• Comprobación del nivel de ruido conforme a la
normativa vigente.

Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación,
manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que se
tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no
queda nada de aire. Entonces se cerrarán los grifos que
han servido de purga y el de la fuente de alimentación.
A continuación se empleará la bomba, que ya estará
conectada y se mantendrá en funcionamiento hasta alcanzar
la presión de prueba.

• Apertura del sistema de purga.

Gráfico etapas prueba

• Purga del sistema con agua para expulsar todo el aire
que pueda evacuarse por este medio.
Parada del caudal y cierre del sistema de purga.

• Reducción de la presión a 0,5 veces la presión de
diseño según el gráfico adjunto.
• Cierre del grifo de purga. Si se estabiliza a una presión
constante, superior a 0,5 veces la presión de diseño,
es indicativo de que el sistema de canalización es
bueno. Supervisión de la evolución durante 90
minutos. Realización de un control visual para
localizar las posibles fugas. Si durante este periodo la
presión tiene una tendencia a bajar, esto es indicativo
de que existe una fuga en el sistema.
• El resultado del ensayo debería registrarse.
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Prueba preliminar de estanquidad

Pruebas de funcionamiento

Esta prueba se debe efectuar a baja presión utilizando
el fluido transportado o agua a la presión de llenado. El
objetivo de esta prueba es detectar fallos de continuidad
en la red y evitar cualquier daño a la hora de realizar la
prueba de resistencia mecánica.
La duración de la prueba será la necesaria para garantizar
la estanquidad de todas las uniones.

a) Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua.

Esta prueba se efectuará a continuación de la prueba
preliminar: una vez llenada la red con el fluido de prueba,
se someterá a las uniones a un esfuerzo por la aplicación
de la presión de prueba.
La presión de prueba será equivalente a dos veces la
presión máxima efectiva de trabajo a la temperatura de
servicio, con un mínimo de 6 bar.
Los equipos, aparatos y accesorios que no soporten dichas
presiones quedarán excluidos de la prueba.
La prueba hidráulica de resistencia mecánica tendrá
la duración suficiente para verificar visualmente la
resistencia estructural de los equipos y tuberías sometidos
a la misma.

METODO A Comprobación de la estanquidad del agua, según las siguientes etapas

• Aplicación de la presión hidrostática de ensayo
seleccionada, igual a 1,5 veces la presión de diseño,
por bombeo según el gráfico adjunto, durante los
primeros 30 minutos. Durante ese tiempo debería
realizarse la inspección para detectar cualquier fuga
sobre el sistema a ensayar considerado.

Según la Instrucción técnica IT 2.2.2 “Pruebas de estanquidad de redes de tuberías de agua” del RITE, la prueba de
instalaciones de ACS se realizará de la siguiente manera:

Prueba de resistencia mecánica

bar

1,5 x Presión de diseño

b) Obtención de los caudales exigidos a la temperatura
fijada una vez abiertos el número de grifos estimados
en la simultaneidad.
c) Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a
la temperatura de funcionamiento una vez realizado
el equilibrado b) hidráulico de las distintas ramas de
la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más
alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto
ningún grifo en las últimas 24 horas.
d) Medición de la temperatura de la red.
e) Con el acumulador a régimen, comprobación con
termómetro de contacto de las temperaturas del
mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del
retorno no debe ser inferior en 3 ºC a la de la salida del
acumulador.

x 1,0
Presión de ensayo

5

Redes de ACS

Redes de circuito cerrado
Prueba preliminar de estanquidad
Realización de una prueba preliminar de estanquidad
idéntica a las redes de ACS.

x 0,5

0
0

10 20

30 40

50 60 70 80
Tiempo

90 100 110 120

Prueba de resistencia mecánica
Esta prueba se efectuará a continuación de la prueba
preliminar: una vez llenada la red con el fluido de prueba,
se someterá a las uniones a un esfuerzo por la aplicación
de la presión de prueba.
En el caso de circuitos cerrados de agua refrigerada
o de agua caliente hasta una temperatura máxima de
servicio de 100 OC la presión de prueba será equivalente a
una vez y media la presión máxima efectiva de trabajo a la
temperatura de servicio, con un mínimo de 6 bar.
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5.6 Instalación mediante prefabricados
La elección de prefabricados de polipropileno NIRON
aporta un servicio integral de soluciones a medida en
obra, consiguiendo así mejores prestaciones técnicas,
mayor calidad, rapidez y abaratamiento de costes en la
instalación.

Prefabricados en serie

Kits modulares

Colectores a medida

Baterías para contadores divisionarios

Este tipo de solución es aconsejable en todas
las instalaciones con repetición y distribuciones
homogéneas, como pueden ser celdas de centros
penitenciarios y distribuciones a habitaciones en hoteles
y hospitales.

Estudiados para las ubicaciones con espacios reducidos,
difícil acceso y dificultad de montaje.
Dentro de las posibilidades de kits modulares destaca
el diseño, desarrollo y fabricación de Kits de conexión
a fancoils, tanto para instalaciones de caudal constante
como de caudal variable.

Las unidades de obra tipo colector cada vez son más
frecuentes, tanto en obra nueva como en mantenimiento.
La facilidad de manipulación de los mismos en cuanto
a necesidades futuras de inclusión de derivaciones o
cambios en su diseño in situ le confieren gran versatilidad
a este producto.

Una solución para edificación residencial y mantenimiento
de las comunidades de propietarios.
Las baterías Italsan fabricadas con polipropileno NIRON
poseen una amplia gama estándar, con todas las
posibilidades de tomas de salida y de alimentación. Con
la posibilidad de desarrollo de baterías a medida para
adaptación a distintos cuartos de contador.
Sumándose a todas las ventajas particulares de la tubería
NIRON, como es la ausencia de corrosión y la disminución
de la condensación superficial, un aspecto fundamental
en la elección de las mismas es el reducido peso,
simplificando la instalación.

Las ventajas principales de la elección de prefabricados
en serie son:
• Reducción del coste de mano de obra gracias al
ahorro de realización de soldaduras.
• Reducción del coste de material debido a la
eliminación de los sobrantes de material en obra.

5

• Aseguramiento de la calidad y estanquidad del
conjunto.

Esta solución nos garantiza técnicamente una unidad
de obra fundamental en la instalación de climatización,
garantizando las distancias mínimas necesarias para que
las válvulas de equilibrado funcionen correctamente, así
como el dimensionado.
El aseguramiento de la estanquidad y la rapidez en el
montaje son fundamentales para la elección de este tipo
de producto.

Rango de diámetros hasta 450 mm tubería principal.

La fabricación es conforme a la norma UNE 53943:
“Baterías y colectores de materiales plásticos para
la centralización de contadores de agua. Baterías y
contadores de polietileno (PE) y polipropileno (PP) con
uniones termosoldadas.”

Autorizadas en las principales Direcciones Generales de Industria, Energía y Minas y Compañías de agua del
territorio nacional.
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5.7 Recomendaciones de instalación en obra
Indicaciones de uso

Ubicación de las instalaciones

Ambientales

Instalaciones empotradas

Se recomienda realizar las operaciones de soldadura
en un lugar seco, resguardado de condiciones climáticas
adversas (lluvia, viento, humedad) y con las temperaturas
ambientes siguientes en función del proceso de soldadura:

Esta ubicación está plenamente recomendada para las
tuberías de polipropileno NIRON en cualquiera de sus
gamas.

• Soldadura socket entre -5 y +40 OC
• Electrofusión entre -10 y +45 OC
• Soldadura a tope entre -5 y +40 OC
En caso de realización de la instalación a bajas temperaturas,
evite golpear, aplastar y doblar los tubos, especialmente
en las puntas.
Saneamiento de puntas

5

Se deberán sanear las puntas en las tuberías, mediante
un corte de 5 cm, a fin de evitar microfisuras derivadas de
golpes o mala manipulación durante el transporte y/u obra.
Evite el uso de tubos que presenten roturas, incisiones o
mellas.
Curvatura
El tubo se puede curvar en frío con un radio de curvatura
igual o mayor a 8 veces el diámetro del tubo.
No caliente el tubo con una llama para curvarlo, ya que
la temperatura no controlada podría alterar la estructura
molecular del PPR.
Según norma UNE EN 806-4, en caso de que la tubería
se aloje en un tubo protector, los tubos protectores que
encierran la tubería NIRON se deben instalar con radios de
curvatura no inferiores a 8 veces el diámetro exterior de la
tubería que alberga.
Exposición a rayos UV
En ningún caso, la instalación de tubería NIRON debe estar
expuesta directamente a los rayos UV. El máximo tiempo de
exposición directa son 3 meses.
En caso contrario la tubería sufrirá foto degradación y
consecuentemente un envejecimiento prematuro.

• La tubería se puede empotrar en contacto directo
con yeso, cal o cemento.
• Cuando se traspasan juntas de dilatación ninguna
tubería debe estar sometida a fuerzas externas y
se debe dejar que dilate libremente. En el caso de
instalación empotrada, las tuberías deberán estar
encamisadas con el objetivo de permitir su libre
dilatación en la junta de dilatación.
• En los puntos de unión con los accesorios, codos y tes
empotrados, se recomienda dejar en la regata por
donde pasa el tubo trozos de porexpan o materiales
similares comprimibles.
Instalaciones vistas
Tal y como se detalla en el CAPITULO 3 de Recomendaciones de montaje, el aspecto más importante en caso
de instalación vista con trasiego de fluido con temperatura
es el correcto planteamiento de la suportación.

Calidad
6.1 Normas y certificados de producto
6.2 Control de calidad

Instalaciones enterradas
Según informe UNE 53394:2006 IN la profundidad
mínima para instalaciones enterradas en zanja debe
proteger las tuberías de las cargas móviles de circulación
rodada, de las cargas fijas, del material de relleno y de
las variaciones de temperatura del medio ambiente.
Como norma general, bajo calzada o terreno con
circulación rodada posible, la profundidad mínima será
de 1 m hasta la generatriz superior del tubo y en aceras
o lugares sin circulación rodada la profundidad mínima
se podrá reducir hasta 0,8m.

Instalación
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Profundidad sobre
generatriz superior (m)

Bajo calzada o con circulación rodada

1,00

Bajo acera o sin circulación rodada

0,80
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6.1 Normas y certificados de producto
El Sistema NIRON se fabrica conforme a las normas de producto:

UNE EN ISO 15874 - RP 01.72 - RP 01.78 - DIN8077/78 - DIN 16962 - ASTM F2389 - NSF Standard 61
- NSF Standard 14 - CSA B317.11
Normas de unión:

DVS2207 parte 11
DVS2208 parte 1

Normas de instalación:

DIN1988 - UNE ENV12108 UNE EN 806-4

Reglamentos de potabilidad:

RD140/2003 RD865/2003

Certificado por los organismos internacionales de calidad más prestigiosos:

Certificación Continente Americano
• Certificado NSF International, The Public Health and Safety Organization para Empresa, Tuberías y Accesorios Niron
en cumplimiento con NSF/ANSI Standard 61-2014: Sistemas y componentes para agua potable – Efectos en la salud,
Estados Unidos.
• Certificado Water Quality Association WQA para tuberías y accesorios NIRON en cumplimiento con NSF/ANSI
Standar 14-2014: Cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico, Estados Unidos.
• ICC-Evaluation Service PMG Listing: Report PMG 1244 para Sistema NIRON: Tubería y accesorios.
Certifica el cumplimiento de los siguientes códigos:
2015, 2012, 2009 and 2006 International Plumbing Code (IPC).
2015, 2012, 2009 and 2006 International Residential Code (IRC).
2015, 2012, 2009 and 2006 International Mechanical Code (IMC).
2015, 2012, 2009 and 2006 Uniform Mechanical Code (UMC).
2010 California Mechanical Code (CMC).
2010 and 2005 National Plumbing Code of Canada.

• Certificado KIWA Nupi Industrie Italiane S.p.A. ISO 9001.
• Certificado KIWA Nupi Industrie Italiane S.p.A. ISO 14001.
• Certificado KIWA Nupi Industrie Italiane S.p.A. OHSAS 18001.
Certificación AENOR
• Sistema NIRON: Certificados AENOR de tubería, accesorios por termofusión, accesorios electrosoldables y sistema.
-Tubos de polipropileno para instalaciones de agua caliente y fría UNE EN ISO 15874 parte 2.
-Accesorios de polipropileno para instalaciones de agua caliente y fría UNE EN ISO 15874 parte 3.
-Sistema de canalizaciones en materiales plásticos para instalaciones de agua cliente y fría UNE EN ISO 15874 parte 5.
• NIRON FG: Certificados conformidad de producto (tubería y sistema) AENOR a la especificación técnica del Reglamento
Particular RP 01.72.
• NIRON FIBER BLUE: Certificados conformidad de producto (tubería y sistema) AENOR a la especificación técnica del
Reglamento Particular RP 01.78.
• NIRON CLIMA: Certificados conformidad de producto (tubería y sistema) AENOR a la especificación técnica del
Reglamento Particular RP 01.72.
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Certificación Potabilidad RD140/2003
• Certificado AIMPLAS de conformidad sanitaria según RD140/2003 para tubería NIRON monocapa, NIRON FG,
NIRON FIBER BLUE PPR RP Pipe y NIRON Clima.
Certificación Naval
• Certificado para aplicación naval DNV.
• Certificado para aplicación naval Lloyd’s Register.
• Certificado para aplicación naval RINA.

Certifica el cumplimiento de los siguientes estándares:
ASTM F 2389-2010: Especificaciones para sistemas a presión de tuberías Polipropileno, Estados Unidos.
NSF/ANSI Standar 14-2014 Cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico, Estados Unidos.
NSF/ANSI Standard 61-2014: Sistemas y componentes para agua potable – Efectos en la salud, Estados Unidos.
CSA B137.11-2009 Polipropileno (PP-R) tubería y accesorios para aplicaciones de presión. Canadá.
ICC-ES LC1004, PMG Listado criterios para tuberías de PP, PEX, PEX-AL-PEX and PP-AL-PP. Tubo y accesorios utilizados
en los sistemas de calefacción y de agua radiantes. Estados Unidos y Canadá.
• Certificado de reconocimiento del Ministerio de Comercio e Industrias, Dirección general de normas y tecnología
industrial de Panamá.
Certificación Continente Europeo
• Certificados de tubería y accesorios NIRON CERTIF, Portugal.
• Certificados de tubería y accesorios NIRON IIP, Italia.
• Certificados de tubería y accesorios NIRON ON, Austria.
• Certificados de tubería y accesorios NIRON DVGW, Alemania.
• Certificados de tubería y accesorios NIRON SVGW, Suiza.
• Certificados de tubería y accesorios NIRON OVGW, Austria.
• Certificados de tubería y accesorios NIRON ATG, Bélgica.
• Certificados de tubería y accesorios NIRON CSTB, Francia.
Certificación Software
• Certificado programa de pérdidas térmicas ITALTERM según UNE EN 12241 CERC, Centro Experimental de Refrigeración
y Climatización de la UPC, Universidad Politécnica de Cataluña.

Informes, declaraciones y ensayos de garantía de calidad
• Informe ensayos AIMPLAS determinacion del tiempo de inducción a la oxidación (TIO) con cápsulas de cobre y
aluminio.
• Informes ensayos Ceis ensayos de mantenimiento de certificación AENOR de producto correspondiente a todas las
gamas del Sistema NIRON para instalaciones de agua caliente y fría.
• Certificado AENOR ensayo a presión interna a 95oC durante 4000 h.
• Informe ensayos CEIS ciclos de temperatura.
• Declaración de aptitud para tratamiento de mantenimiento por legionelosis.
• Declaración de aptitud de uso con propilenglycol.
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6.2 Control de calidad
Nupi Industrie Italiane S.p.A. garantiza la calidad de sus
productos mediante rigurosos controles que verifican
constantemente tanto el producto como el proceso
productivo.
A intervalos regulares, definidos en los procedimientos
internos de calidad, se controlan los parámetros de las
máquinas y se evalúan los tubos producidos. También se
realizan controles visuales de las superficies internas y
externas y de las marcas.

Una vez concluida la producción, el control pasa al
Laboratorio de Control de Calidad donde se llevan a
cabo todas las pruebas mecánicas, químicas y físicas
conforme al Plan de Calidad interno, que se basa en las
pruebas previstas por los organismos de calidad que
homologan nuestros productos.

Todo lote de material se somete a las pruebas siguientes
• Prueba de presión interna a 95OC con tiempos y presiones en función de la normativa a aplicar.
• Índice de fluidez.
• Ensayo de fluencia (>23 N/mm2) con dinamómetro.
• Ensayo de homogeneidad con microscopio de luz polarizada.
• Control dimensional.

Además se realizan las pruebas siguientes
• CICLOS TÉRMICOS: El sistema de tubo + accesorios se somete a ciclos de temperatura de 15 minutos a 95OC y 15
minutos a 20OC a una presión de 10 bar durante 5.000 ciclos.
• OIt (Tiempo de Inducción a la Oxidación).
• Estabilidad térmica a 110OC durante 8760h (1 año).

6

7

Componentes del sistema

Todos los resultados de los tests están documentados y
disponibles a petición del cliente.

Todas las pruebas mencionadas se supervisan constantemente (incluso mediante comprobaciones realizadas en
laboratorios externos) en los organismos internacionales de certificación que homologan los productos de Nupi
Industrie Italiane S.p.A.
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Tubería PPR Monocapa SDR9 / Serie 4

Tubería PPR Monocapa PURPLE SDR11 / Serie 5
Descripción
-Tubo NIRON SDR9/Serie 4
-Clase 1 - 8 bar
-Clase 2 - 8 bar
-Clase 4 - 8 bar
-Clase 5 - 6 bar
		

Descripción
-Tubo NIRON SDR11/Serie 5
-Clase 1 - 8 bar
-Clase 2 - 6 bar
-Clase 4 - 10 bar
-Clase 5 - 6 bar

Diámetros:
20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110,
125, 160, 200, 250, 315, 400

Tubería PPR Monocapa SDR6 / Serie 2,5

Diámetros:
20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90,
110, 125, 160

Tubería PPR Compuesto con BARRERA DE OXÍGENO NIRON OB
Descripción
-Tubo NIRON SDR6/Serie 2,5
-Clase 1 - 10 bar
-Clase 2 - 8 bar
-Clase 4 - 10 bar
-Clase 5 - 6 bar

Diámetros:
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90,
110, 125, 160

Tubería PPR Monocapa SDR7,4 / Serie 3,2

Descripción
-Tubo NIRON OB Clima SDR11/Serie 5
-Tubo NIRON OB FG SDR7,4/Serie 3,2

Abrazaderas isofónicas con goma lisa
Descripción
-Tubo NIRON SDR7,4/Serie 3,2
-Clase 1 - 8 bar
-Clase 2 - 6 bar
-Clase 4 -10 bar
-Clase 5 - 6 bar
		

Diámetros:
25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110,
125, 160

Descripción
-Tubo NIRON SDR11/Serie 5
-Clase 1 - 6 bar
-Clase 2 - 4 bar
-Clase 4 -6 bar

Diámetros:
25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110,
125, 160, 200, 250, 315, 400

Descripción
-Abrazadera isofónica con 		
goma EPDM lisa
-Dispone de unas arandelas
-espaciadoras extraíbles.

Diámetros:
20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90,110,
125, 160, 200

Tubería PPR Monocapa SDR11 / Serie 5
Accesorios PPR Electrosoldables
Codo 90O eléctrico

Tubería PPR Compuesto FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR9 / Serie 4

7

Descripción
-Tubo NIRON FIBER BLUE PPR RP,
SDR9/Serie 4 Banda color azul
PPR125
-Clase 1 - 8 bar
-Clase 2 - 8 bar
-Clase 4 - 8 bar
-Clase 5 - 6 bar

Diámetros:
20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90,110,
125, 160, 200, 250, 315, 400

Descripción
-Tubo NIRON FG SDR7,4/Serie 3,2
-Clase 1 - 8 bar
-Clase 2 - 6 bar
-Clase 4 -10 bar
-Clase 5 - 6 bar

Diámetros:
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75,
90,110, 125, 160

Diámetros:
40, 50, 63, 75, 90, 110, 125*

Diámetros:
40, 50, 63, 75, 90, 110, 125*

* Manipulado

* Manipulado

Codo 45O eléctrico

Enlace rosca hembra para accesorios electrosoldables
Diámetros:
40, 50, 63, 75, 90, 110, 125*

Tubería PPR Compuesto FIBER GLASS SDR 7,4 / Serie 3,2

* Manipulado

TE eléctrica

Descripción
-Tubo NIRON CLIMA SDR11/Serie 5
-Clase 1 - 6 bar
-Clase 2 - 4 bar
-Clase 4 - 6 bar

Diámetros:
20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90,110,
125, 160, 200, 250, 315, 400

* Manipulado

Manguito eléctrico

Tubería PPR Compuesto NIRON CLIMA SDR17 / Serie 8
Descripción
-Tubo NIRON CLIMA SDR17/Serie 8
-Clase 1 - 4 bar
-Clase 2 - 4 bar
-Clase 4 - 4 bar

Diámetros:
160, 200, 250, 315, 400, 450

7

Diámetros:
40 x 1 1/4”
50 x 1 1/2”
63 x 2”
75 x 2 1/2”
90 x 3”
110 x 4”
125 x 4”

Enlace rosca macho para accesorios electrosoldables
Diámetros:
40, 50, 63, 75, 90, 110, 125*

Tubería PPR Compuesto NIRON CLIMA SDR11 / Serie 5
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Casquillo con junta tórica para acc. electrosoldables

Diámetros:
40 x 1 1/4”
50 x 1 1/2”
63 x 2”
75 x 2 1/2”
90 x 3”
110 x 4”
125 x 4”

Reducción PN10 macho/macho
Diámetros:
20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90
110, 125, 160, 200, 250, 315

Diámetros:
75/40, 75/50, 75/63
90/50, 90/63, 90/75
110/63, 110/75, 110/90
125/75, 125/90, 125/110
200/160
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Accesorios termofusión
Codo 90O

Injerto
Diámetros:
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75,
90,110, 125, 125*, 160*, 200*,
250*, 315*, 400*

Curva 90O H-H
Diámetros:
50/25 x 20
50/25 x 25
63/25 x 20
63/25 x 25
63/32 x 32
75/25 x 20
75/25 x 25
75/32 x 32
90/25 x 20
90/25 x 25
90/32 x 32

* Rácor MM SDR11 para soldadura a tope o
* con manguito eléctrico

Codo 90O M-H
Diámetros:
20, 25

110/25 x 20
110/25 x 25
110/32 x 32
125/63 x 63
160/63 x 63
160/40 x 40

Desviación salvatubo

Diámetros:
20, 25, 32, 40

Codo 45O M-H
Diámetros:
20, 25, 32

Diámetros:
20, 25

Codo 45O
Diámetros::
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75,
90,110, 125, 160*, 200*, 250*,
315*, 400*
* Rácor MM SDR11 para soldadura a tope o
* con manguito eléctrico

Desviación salvatubo compacto H-H

Diámetros:
16 x 20 x 16
20 x 16 x 16
20 x 16 x 20
20 x 20 x 16
25 x 16 x 25
25 x 20 x 25
25 x 20 x 20
25 x 25 x 20
32 x 20 x 25
32 x 20 x 32
32 x 25 x 32
32 x 32 x 25
40 x 20 x 40
40 x 25 x 40
40 x 32 x 40
50 x 20 x 50
50 x 25 x 50
50 x 32 x 50
50 x 40 x 50
63 x 25 x 63
63 x 32 x 63

Manguito
Diámetros:
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75,
90,110, 125

7

Te
Diámetros:
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90
110, 125, 160*, 200*, 250*, 315*
400*

Tapón
Diámetros:
20/16, 25/16, 25/20, 32/20,
32/25, 40/20, 40/25, 40/32,
50/20, 50/25, 50/32, 50/40,
63/25, 63/32, 63/40, 63/50,
75/20, 75/25, 75/32, 75/40
75/50, 75/63, 90/63, 90/75,
110/63, 110/75, 110/90,
125/110, 160/125
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63 x 40 x 63
63 x 50 x 63
75 x 32 x 75
75 x 40 x 75
75 x 50 x 75
75 x 63 x 75
90 x 63 x 90
90 x 75 x 90
110 x 63 x 110
110 x 75 x 110
110 x 90 x 110
125 x 75 x 125
125 x 90 x 125
125 x 110 x 125
160 x 90 x 160*
160 x 110 x 160*
200 x 90 x 200*
200 x 110 x 200*
250 x 90 x 250*
250 x 110 x 250*
250 x 125 x 250*

Desviación salvatubo compacto M-H
Diámetros:
20, 25

7

Cruz reducida
Diámetros:
40-20-20-40
40-25-25-40

* Rácor MM SDR11 para soldadura a tope o
* con manguito eléctrico

* Rácor MM SDR11 para soldadura a tope o
* con manguito eléctrico

Reducción

Diámetros:
20, 25

Te reducida

Codo a 3 vías
Diámetros:
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90,
110, 125, 160*, 200*, 250*

Diámetros:
20

* Rácor MM SDR11 para soldadura a tope o
* con manguito eléctrico
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Accesorios roscados
Enlace rosca hembra

Te rosca hembra
Diámetros:
16 x 1/2”
20 x 1/2”
20 x 3/4”
25 x 1/2”

Diámetros:
40 x 1”
40 x 1”1/4
50 x 1”1/4
50 x 1”1/2
63 x 1”1/2
63 x 2”

75 x 2”
75 x 2”1/2
90 x 3”
110 x 4”
125 x 4”

25 x 3/4”
32 x 3/4”
32 x 1”

Enlace rosca macho hexagonal
Diámetros:
40 x 1”
40 x 1”1/4
50 x 1”1/4
50 x 1”1/2
63 x 1”1/2
63 x 2”

Diámetros:
20 x 3/4”
25 x 3/4”
25 x 1”
32 x 1”
32 x 1”1/4
40 x 1”1/4

32 x 1/2” x 32
32 x 3/4” x 32
32 x 1/4” x 32

Codo 90 rosca hembra

Codo roscado macho para grupo de baño
Diámetros:
20 x 1/2”

Diámetros:
16 x 1/2”
20 x 1/2”

Codo 90O rosca hembra con soporte
40 x 1”1/2
50 x 1 1/2”
50 x 2”
63 x 2”1/2
63 x 2”

Unión 3 piezas H-H latón desmontable

Diámetros:
20 x 3/8”
20 x 1/2”

Diámetros:
20 x 20
25 x 25
32 x 32

Enlace 3 piezas Macho rosca macho

Codo 90O rácor loco

Diámetros:
20 x 1/2”
25 x 3/4”
32 x 1”

Diámetros:
20 x 3/4”
25 x 1”
32 x 1”1/4

75 x 2”
75 x 2”1/2
90 x 3”
110 x 4”
125 x 4”

Diámetros:
20 x 1/2”
25 x 1/2”

Codo 90O rosca hembra y placa

Racor loco
Diámetros:
16 x 1/2”
20 x 1/2”
20 x 3/4”
25 x 1/2”

40 x 40
50 x 50
63 x 63

Enlace 3 piezas Macho rosca hembra
Diámetros:
20 x 1/2”
25 x 3/4”
32 x 1”

40 x 1 1/4”
50 x 1 1/2”
63 x 2”

40 x 1 1/4”
50 x 1 1/2”
63 x 2”

7

Nivel de acero

Soporte para instalaciones registrables

Grupo completo (para baño o ducha)

Soporte con 2 codos (para instalaciones registrables)

Injerto rosca hembra

O

Diámetros:
16 x 1/2”
20 x 1/2”
25 x 1/2”
25 x 3/4”
32 x 1/2”
32 x 3/4”
32 x 1”

40 x 1”
50 x 1” 1/4
50 x 1” 1/2
63 x 1” 1/2
63 x 2”

Codo 90O rosca macho

Diámetros:
40/25 x 1/2”
50/25 x 3/4”
63/25 x 1/2”
63/25 x 3/4”
75/25 x 1/2”
75/25 x 3/4”
90/25 x 1/2”
90/25 x 3/4”

Unión 3 piezas (sólo agua fría)
Diámetros:
16 x 1/2”
20 x 1/2”
25 x 1/2”
25 x 3/4”
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Diámetros:
16 x 1/2” x 16
20 x 1/2” x 20
25 x 1/2” x 25
25 x 3/4” x 25

Codo roscado hembra para grupo de baño
Diámetros:
20 x 1/2”

32 x 1/2” x 32
32 x 3/4” x 32
32 x 1/4” x 32

Te rosca macho

Enlace rosca macho

7

Diámetros:
16 x 1/2” x 16
20 x 1/2” x 20
25 x 1/2” x 25
25 x 3/4” x 25

25 x 3/4”
32 x 3/4”
32 x 1”

Enlace rosca hembra hexagonal

Codo 90O M-H roscado

32 x 1/2”
32 x 3/4”
32 x 1”

Diámetros:
20, 25, 32, 40

110/25 x 1/2”
110/25 x 3/4”
63/32 x 1”
75/32 x 1”
90/32 x 1”
110/32 x 1”

Diámetros:
20 x 1/2”
25 x 1/2”

Tapón de prueba

Diámetros:
20 x 1/2”

Tapón para nivel
Diámetros:
1/2” gas
3/4” gas

Diámetros:
1/2” - 3/4”
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Válvulas

Bridas, portabridas y casquillos

Llave de paso esfera completa

Llave de paso de asiento alargada

Diámetros:
20, 25, 32

Mando

Diámetros:
20, 25

Mando para llave de paso de asiento
Diámetros:
20, 25, 32
(Para llave de paso esfera
completa)

Leva
Diámetros:
20, 25, 32
(Para llave de paso esfera
completa)

7

Casquillo con junta tórica
Diámetros:
32, 40, 50, 63, 75

Diámetros:
20, 25, 32, 40, 50

Diámetros:
250*, 315*, 400*
* Rácor MM SDR11 para soldadura a tope
o con manguito eléctrico

Rácor de latón hembra o macho (sólo agua fría)

Casquillo con junta plana

Válvulas de bola en PP
Diámetros:
20, 25

Portabridas gris
Diámetros:
32, 40, 50, 63, 75, 90, 110,
125 para válvula DN110,
125 para válvula DN125,
160, 200, 250, 315, 400

Diámetros:
20, 25
(Para llave de paso completa)

Llave de paso esfera en PPR

Llave de paso completa

Brida de aluminio

Diámetros:
20 x 1/2”
25 x 3/4”
32 x 1”
40 x 1”1/4
50 x 1”1/2
63 x 2”
75 x 2”1/2
90 x 3”
110 x 4”

Diámetros:
90, 110, 125)

Casquillo a soldar
Diámetros:
20, 25, 32, 40, 50, 63, 75,
90, 110

Diámetros:
160*, 200*
* Rácor MM SDR11 para
soldadura a tope o con
manguito eléctrico ART. NME

7

Válvula de asiento oblicuo
Diámetros:
20, 25, 32
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Máquinas de soldadura por termofusión
Polifusor con maletín y con matrices

Máquinas de soldadura por electrofusión
Matrices para polifusor

Diámetros:
20-25-32
20-25-32-40-50-63

Polifusor con caballete Ø máx. 63 mm., 800 W

Diámetros:
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90,
110, 125

Diámetros:
40/25
50/25
63/25
63/32
75/25
75/32

90/25
90/32
110/25
110/32

Máquina de soldar automática 96906063
“ELEKTRA LIGHT”

Fresa para injerto

Diámetros:
16/125

Soldador polifusor con matrices Ø 25-125 mm., 1400 W

Diámetros:
20÷630

Matrices para injerto

Diámetros:
16/63

Polifusor con caballete Ø máx. 125 mm., 1400 W

Máquina de soldar automática E9001E

Diámetros:
25 (agujero Ø 23 mm)
32 (agujero Ø 30 mm)

Diámetros:
20÷125/160*

Matriz para injerto

Diámetros:
25/125

Diámetros:
7 (agujero Ø 6 mm. máx.)
11 (agujero Ø 10 mm. máx.)

7

* Es posible soldar el diámetro 160 mm
tomando la precaución de esperar el
enfriamiento de la máquina, después de
cada soldadura

7

Tapón de reparación
Diámetros:
7/11
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Herramientas
Rascador

Aproximador
Diámetros:
63÷125

Rascador giratorio

Alineador para accesorios electrosoldables

Alineador universal “SPIDER”

Diámetros:
40÷180

Diámetros:
63÷125

8

Garantías
8.1 Garantías del producto
8.2 Garantías de los polifusores

Herramientas Sistema NIRON

7

Tijeras para tubos

Nivel
Diámetros:
16÷32

Diámetros:
16÷40

Diámetros:
16÷75

Diámetros:
16÷125

122
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8.1 Garantías del producto
El Sistema NIRON, utilizado en instalaciones hidrosanitárias
y que cumple las directivas de instalación del Manual
Técnico, está cubierto por la póliza suscrita por Nupi
Industrie Italiane S.p.A. con una importante compañía
aseguradora.

Condiciones que regulan la garantía
• Envío en el plazo de 10 días desde la finalización de
la instalación de la factura.
• Los tubos y accesorios deben instalarse conforme a
las instrucciones de instalación, las advertencias y las
recomendaciones del Manual Técnico de NIRON.
• Las condiciones de uso, como la temperatura y presión,
deben estar dentro de los límites técnicos de los
materiales que se indican en el Manual Técnico de
NIRON.
• Los tubos y accesorios deben ser NIRON.
• La cobertura del seguro será de 10 años desde la fecha
de producción marcada en el tubo. En dicho periodo,
resarciremos daños hasta 2.580.000 €, siempre que
sean causados por la rotura de tubos o accesorios
NIRON con defectos de fabricación.

La garantía queda invalidada en los siguientes casos
• Conexión del tubo o de los accesorios a fuentes de
calor sin límite de temperatura y presión, aunque sean
accidentales, incompatibles con las características
del material empleado para el Sistema NIRON.
• Incumplimiento de las instrucciones de uso, advertencias
o recomendaciones del Manual Técnico de NIRON.
• Uso de materiales claramente defectuosos (tubos y
accesorios con rasguños, roturas, etc.)
• U s o d e c o m p o n e n te s n o fa b r i c a d o s p o r N u p i
Industrie Italiane S.p.A. en la instalación.
• Soldaduras defectuosas debidas al uso de herramientas
inadecuadas.

Instrucciones para la solicitud de garantía

9

Referencias

• En caso de daños imputables al tubo y/o accesorio, y
sólo en los casos anteriormente descritos, el usuario
debe comunicar la incidencia por carta certificada a
Nupi Industrie Italiane S.p.A. y adjuntar, además de
la muestra del tubo o rácor defectuoso, la copia de la
factura.
			
			
			

8

• Lugar y fecha de instalación
• Nombre y dirección del instalador
• Fecha de producción marcada en el tubo

• Tras la recepción de la carta certificada, y en un plazo
razonable, nuestra empresa realizará las comprobaciones
oportunas y pasará la documentación a la Compañía
Aseguradora.
• Los eventuales gastos que puedan derivarse de la
comprobación se cargarán al solicitante si la causa de
la rotura no está cubierta por la garantía.

8.2 Garantías de los polifusores
Los polifusores tienen una garantía de 12 meses a partir
de la fecha de compra, que se comprobará mediante un
documento de compra (factura, recibo, albarán, ticket)
emitido por el vendedor.
124

Para obtener más información sobre la garantía, véase
el manual de uso y mantenimiento que acompaña a cada
polifusor.
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Más de 25 años, nuestra mejor garantía
Algunas de nuestras referencias

Centros e instituciones sanitarias o de salud

Hoteles y alojamientos turísticos

• Hospital San Pablo, Barcelona.
• Centro Estatal del Alzehimer, Salamanca.
• Instituto Microcirugía Ocular, Barcelona.
• Hospital de Albacete.
• Hospital de Radioterapia Navarra.
• Hospital Materno Infantil, Granada.
• Hospital Valle Hebrón, Barcelona.
• Hospital La Vega, Murcia.
• Hospital de Villalba, Madrid.
• Hospital Provincial, Zamora.
• Hospital Nacional de Parapléjicos, Toledo.
• Hospital San Juan, León.
• Hospital Comarcal del Bierzo, León.
• Hospital Rio Carrión, Palencia.
• Centro de Referencia Estatal de Enfermedades
Raras, Burgos.
• Hospital San Juan de Dios, Palencia.
• Hospital Clínico, Valladolid.
• Hospital Cáser Don Benito, Badajoz.
• Hospital San Juan de Dios, Lleida.
• Hospital Clínico, Barcelona.
• Clínica Quirón, Málaga.

• Parador de Antequera, Málaga.
• Hotel Vela, Barcelona.
• Hotel Port Maó, Menorca.
• Balneario de Panticosa, Huesca.
• Hotel Hibernus, Zaragoza.
• Hotel Puerta, Bilbao.
• Hotel Continental, Córdoba.
• Hotel Hilton, Barcelona.
• Balneario Archena, Murcia.
• Hotel Palace Fuengirola, Málaga.
• Hotel Conde Luna, León.
• Hotel H10 Enrique Granados, Barcelona.
• Parador Cervera de Pisuerga, Palencia.
• Parador de Mérida, Badajoz.
• Hotel Ayre Atocha, Madrid.
• Parador de Jarandilla de la Vera, Cáceres.
• NH Palacio de Oquendo, Cáceres.
• Hotel Hacienda Zorita, Salamanca.
• Hotel Puerta de Bilbao, Bilbao.
• Hotel Zenit Borrell, Barcelona.
• Balneario Calabor, Zamora.
• NH Collection Eurobuilding, Madrid.
• Hipotel Arenal, Mallorca.
• Hotel Robinson Club Cala Serena, Mallorca.
• Hotel Princess, Gran Canaria.

Hospital La Vega, Murcia

Robinson Club Cala Serena 4*, Mallorca

9

9
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Instalaciones aeroportuarias

Instalaciones deportivas

• Aeropuerto de Alicante.
• Aeropuerto de Málaga.
• Nueva Terminal T1, Barcelona.
• Aeropuerto de Santiago.
• Aeropuerto de Ibiza.
• Torre de refrigeración Iberia.
• Cajón flotante para astilleros de la Bahía de Cádiz.
• Hangar Airbus, Sevilla.
• Aeropuerto de Palma de Mallorca.
• Ampliación aeropuerto Manises, Valencia.

• Palacio de Deportes, Cartagena.
• Campo de Golf RAIMAT, Raimat, Lérida.
• Campo del RCD Español, Barcelona.
• Circuito de Montmeló, Barcelona.
• Centro Acuático Deportivo, Ciudad Real.
• Club de Polo, Barcelona.
• Piscinas Picornell, Barcelona.
• Baños Árabes, Toledo.
• Sporting Club de Tenis, Valencia.
• Polideportivo y Piscinas Riu Clar, Tarragona.
• Academia RAFA NADAL en Manacor, Mallorca.

Instalaciones penitenciarias

Instalaciones industriales

• Centro penitenciario El Catllar, Tarragona.
• Centro penitenciario de Ceuta.
• Centro penitenciario de Soria.
• Centro penitenciario Menorca, Mahón.
• Centro penitenciario Norte II, Pamplona.
• C.I.S. Josefina Aldecoa, Navalcarnero, Madrid.
• C.I.S. de Jerez de la Frontera, Cádiz.
• Centro Penitenciario de Burgos.
• Centro Penitenciario de Badajoz.
• Centro Penitenciario Topas, Salamanca.
• Centro Penitenciario Brieva. Ávila.

• Cavas Freixenet, Sant Sadurní D’Anoia, Barcelona.
• Fábrica productos Hero, Murcia.
• Fábrica de mantequería ARIAS, Valladolid.
• Laboratorios BBRAUN, Rubí, Barcelona.
• Parque científico y tecnológico de Leganés, Madrid.
• CPD Telefónica, Alcalá de Henares, Madrid.
• Parque de bomberos Eibar, Guipúzcoa.
• Nuevas instalaciones Desigual, Barcelona.
• Mercamadrid.
• Sede Repsol, Madrid.
• AVE Estación Atocha, Madrid.
• Zoo de Barcelona.
• Bayer Venezuela.

Organismos públicos e infraestructuras

Organismos educativos

• Ampliación Museo Reina Sofía, Madrid.
• Ciudad de la Justicia, Barcelona.
• Palacio de Justicia, Murcia.
• Edificio Trimodular del Parque Técnológico Cantoblanco
UAM, Madrid.
• Pabellones en Expo Zaragoza.
• Torres Intempo, Benidorm.
• Museo del Peregrino en Santiago de Compostela.
• CosmoCaixa de Madrid.
• Túnel del Cadí.
• Palacio de la Moncloa, Madrid.
• RTVE Torrespaña, Madrid.
• Fundación McDonald’s, Valencia.

• Escuela de Arte Dramático Superior, Málaga.
• Centro de enseñanza Parque Goya, Madrid.
• Universidad Magisterio,Valencia.
• CEIP Tarragona.
• Facultad de Medicina Universidad Miguel Hernández,
Elche, Alicante.
• IES Pi del Burgar, Reus, Tarragona.
• Escuela infantil Cuatro Caminos, Alcorcón, Madrid.
• Colegio Humanitas Tres Cantos, Madrid.
• Escuela de Ingenieros de Caminos, Valencia.
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la centralización de contadores de agua. Baterías y
contadores de polietileno (PE) y polipropileno (PP) con
uniones termosoldadas.
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• DIN 16962
Uniones de Tubería y Accesorios de Polipropileno (PPR).
Tuberías a Presión.
• ISO 10508
Sistemas de tuberías plásticas para instalaciones de agua
caliente y fría - Guía para la clasificación y el diseño.
• DVS 2207-11
Soldadura de termoplásticos. Herramientas de termo fusión
para soldadura de tuberías, accesorios y planchas de PP.
• DVS 2208-1
Soldadura de termoplásticos. Máquinas y dispositivos
para la soldadura por termo fusión de tuberías, accesorios
y planchas.
• UNE-EN 806-4:2010
• Especificaciones para instalaciones de conducción de agua
destinada al consumo humano en el interior de edificios.
Parte 4: Instalación.
• UNE-ENV 12108:2002
• Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica
recomendada para la instalación en el interior de la
estructura de los edificios de sistemas de canalización
a presión de agua caliente y fría destinada al consumo
humano.
• DIN 1988
Códigos de prácticas para instalaciones de agua potable.
• UNE 53394:2006 IN: Plásticos
Código de instalación y manejo de tubos de polietileno
(PE) para conducción de agua a presión. Técnicas
recomendadas.
• UNE 100151: Climatización
Ensayos de estanquidad de redes de tuberías.
• UNE-EN 1057
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin
soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de
calefacción.
• UNE-EN 10255
Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado.
Condiciones técnicas de suministro.
• ASTM F 2389-2010
Especificaciones para sistemas a presión de tuberías
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• Real Decreto RD140/2003
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano.

• NSF/ANSI Standar 14-2014
Requisitos para sistemas de tuberías de plástico, Estados Unidos.

• Real Decreto 865/2003
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control
de la legionelosis.

• NSF/ANSI Standard 61-2014
Sistemas y componentes para agua potable – Efectos en la
salud, Estados Unidos.

• DIN 8077
Tuberías de Polipropileno. Dimensiones.

• CSA B137.11-2009
Polipropileno (PP-R) tubería y accesorios para aplicaciones
de presión, Canadá.

• DIN 8078
Tuberías de Polipropileno. Ensayos y exigencias generales
de calidad.
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Geometría y presentación
Suministro en barras de 4 metros.

2

NIRON CLIMA
Tubería PPR compuesta con fibra de vidrio

Producto
Niron CLIMA
Niron CLIMA
Niron CLIMA
Niron CLIMA
Niron CLIMA
Niron CLIMA
Niron CLIMA
Niron CLIMA
Niron CLIMA
Niron CLIMA
Niron CLIMA
Niron CLIMA
Niron CLIMA
Niron CLIMA
Niron CLIMA

Tubería

Ø Ext.
(mm)
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
200
250
315
400

Espesor
(mm)
2,8
3,5
2,9
3,7
4,6
5,8
6,8
8,2
10,0
11,4
14,6
18,2
22,7
28,6
36,3

Ø Int.
(mm)
14,4
18
26,2
32,6
40,8
51,4
61,4
73,6
90
102,2
130,8
163,6
204,6
257,8
327,4

Materia Prima
PPR-100 BOREALIS

Materiales
Gama
Sistema NIRON

3

Figura
Tubería NIRON CLIMA SDR11 Serie 5
PPR/PPR+FV/PPR

Código
TNIRCL Ø 74
TNIRCL Ø 11

Resistencia presión interna
Clase 1: ACS 60°C
Clase 2: ACS 70°C
Clase 4: Suelo radiante y calefacción temp. < 70°C
Clase 5: Calefacción alta temperatura

Descripción Proyecto:
Tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de vidrio (1/4)PPR (2/4)PPR+FV (1/4)PPR,
SDR11 serie 5 de diámetro xx mm y xx mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor
RP01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15°C y 70°C.
Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la
norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4m de color azul Niron con banda azul.
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Producto
Niron CLIMA
Niron CLIMA
Niron CLIMA
Niron CLIMA
Niron CLIMA
Niron CLIMA
Niron CLIMA

Ø Ext.
(mm)
20mm - 25mm
20mm - 25mm
20mm - 25mm
20mm - 25mm
32mm - 400mm
32mm - 400mm
32mm - 400mm

Clasificación en base
a condiciones servicio
Clase 1/8 bar
Clase 2/6 bar
Clase 4/10 bar
Clase 5/6 bar
Clase 1/6 bar
Clase 2/4 bar
Clase 4/6 bar

2
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4

8.1

Características físico
químicas y mecánicas

5
Sistemas de unión
x
x
x

Termofusión socket
Electrosoldadura
Soldadura a tope

Características
Densidad volumétrica
Punto de fluencia 23ºC v=50mm/min
Deformación por tracción 23ºC
v=50mm/min
Módulo de elasticidad
Índice de fluidez MFI 230ºC/2,16kg
Conductividad térmica (λ)
Coeficiente dilatación
térmica lineal
Zona de fusión
Resistencia al impacto (Charpy) +23ºC
sin muesca
Resistencia al impacto (Charpy) -30ºC
sin muesca
Resistencia al fuego
Rugosidad

6

7

Aplicaciones

Certificados

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Trasiego agua fría
Trasiego ACS
Calefacción por radiadores
Climatización: Circuito de frío
Climatización: Circuito de calor
Salas de calderas
Piscinas
Trasiego fluidos industriales
Sistemas de ósmosis inversa
Aire comprimido

0,905 g/cm3
25 N/mm2

Método de
ensayo
ISO 1183
ISO 527

13,5 %

ISO 527

900 N/mm2
0,25 g/10min
0,24 w/mK

ISO 527
ISO 1133
DIN 52612

0,04 x10(-3)

k(-1)

150-154 °C

DIN 53736 b2

Sin rotura

ISO 179/1 e U

40 KJ/m2

ISO 179/1 e U

Valor

B2
0,007 mm

Temperaturas de fluido, tiempo en ejercicio continuo y presiones
de servicio para diámetros 32 – 400mm
Temperatura
de fluido (°C)

10

20

30

40

50

Certificado Aenor Tubería RP 01.72
Certificado Aenor Accesorios UNE EN 15874-3
Certificado Aenor Sistema RP 01.72
Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003
Certificado 3.1b control calidad de producción EN 10204

55

60

70
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Años en ejercicio
continuo
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50

Presión de
servicio (bar)
21,9
20,7
20,2
19,5
19
18,8
17,7
17,2
16,6
16,2
16
15
14,6
14,1
13,7
13,6
12,8
12,4
11,9
11,6
11,6
10,8
10,5
10,1
9,8
10,7
9,9
9,6
9,2
9
9,8
9,1
8,8
8,5
8,2
8,3
7,7
7,4
6,9
6,3
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8.2
Temperaturas de fluido, tiempo en ejercicio continuo y presiones
de servicio para diámetros 20 – 25mm
Temperatura
de fluido (°C)

10

20

30

40

50

60

70

80

95

Años en ejercicio
continuo
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
1
5

Presión de
servicio (bar)
35,0
33,2
32,1
31,1
30,3
30,0
28,1
27,3
26,5
25,7
25,5
23,9
23,1
22,3
21,8
21,5
20,2
19,6
18,8
18,3
18,3
17
16,5
15,9
15,4
15,4
14,3
13,8
13,3
12,7
13
11,9
11,7
10,1
8,5
10,9
9,6
8
6,4
7,7
5

Temperatura
de fluido (°C)

75

Ejercicio
continuo a
70°C y 30 días
al año a
T=tmáx

80

85

90

75

Ejercicio
continuo a
70°C y 60 días
al año a
T=tmáx

80

85

90

75

Ejercicio
continuo a
70°C y 90 días
al año a
T=tmáx

80

85

90

Años en ejercicio
continuo
5
10
25
45
5
10
25
42,5
5
10
25
37,5
5
10
25
35
5
10
25
45
5
10
25
40
5
10
25
35
5
10
25
30
5
10
25
45
5
10
25
37,5
5
10
25
32,5
5
10
25

Presión de
servicio (bar)
11,54
11,16
9,64
8,38
11,16
10,8
9,17
8,08
10,44
10,08
8,4
7,63
9,6
9,27
7,4
6,83
11,47
11,1
9,45
8,22
10,92
10,56
8,68
7,77
10,11
9,77
7,65
7,06
9,27
8,95
6,53
6,25
11,42
11,05
9,29
8,08
10,76
10,41
8,31
7,23
9,92
9,58
7,15
6,72
9,08
8,77
6,01
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GmbH, Stettiner Str. 38, D-33106 Paderborn

PW60:
Wasserzähler
water meter

GmbH, Stettiner Str. 38, D-33106 Paderborn

M-Bus-Masterinterface für bis zu 60 Zähler
M-Bus-Masterinterface for up to 60 Slaves

Wärmezähler
Heat meter

Stromzähler
Electricity meter

Gaszähler
Gas meter

Pulszähler
Pulse counter

M+ M- M+ M- M+ MM-Bus
Slave

Max

Short

Schaltausgänge
Digital Outputs

grün/green
gelb/yellow
gelb/yellow
rot/red

Versorgungsspannung liegt an
Endgerät sendet
Max. Ruhestrom erreicht
Überstrom (Kurzschluß)

Supply voltage is applied
Slave transmitting
Max. current draw
Overcurrent (short-circuit)

RS232-Schnittstelle:

RS232 interface:

Zur Abfrage und zur Auswertung der
Antworttelegramme ist ein Steuerrechner
erforderlich. Dazu ist eine RS232Schnittstelle
vorgesehen,
die
auf
Klemmen aund auf eine D-Sub-Buchse
geführt ist. Echos werden unterdrückt.

For data request and utilization of the
respond data, a control computer is
necessary. Therefore an RS232 interface
is available. The data lines are linked to
screw terminals and to the D-SUB
connector
in
front.
Echos
are
suppressed.

RS232-Klemmen / RS232-Terminals
Datenleitung (PC-Empfangsleitung)
RX
Datenleitung (PC-Sendeleitung)
TX
Bezugspotential der Schnittstelle
A

Data line (PC receive line)
Data line (PC transmission line)
Interface reference voltage

6

1

On

On
Slave
Max
Short

A/D-Wandler
Analog inputs

bis zu 60 Zähler /
up to 60 slaves

Status-Eingänge
Digital inputs

LED-Anzeigen / LED Indicators:

20..45V DC
20..30V AC

Power
VV+

5
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PW60

Modem

anstatt PC (Spezialkabel)
instead of PC (special cable)

RS232C
RS485
S- S+ DSR RX TX

RS232
alternativ: RS232 Anschluß an D-SUB
alternative: RS232 via D-SUB-Connector

Pin9

Beschreibung

Description

Der PW60 ist ein Pegelwandler(„Master“)
zur Fernspeisung und Fernauslesung
von bis zu 60 Standard-Endgeräten
(Zählern). Er ist dauerkurzschlußfest,
sehr flexibel in der Spannungsversorgung und verfügt über RS232C,
RS485 und optische Schnittstellen.

The PW60 is a level converter (master)
for remote feeding and remote reading of
up to 60 slaves. It is resistant to
sustained short circuit. It‘s very flexible in
power supply and has RS232C, RS485
and optical interfaces.

Datenblatt PW60 / Data sheet PW60
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Belegung der DB9-Buchse / Assignment of DB9-Socket
Pin1
not assigned
DCD unbelegt
Pin2
Data line (PC receive line)
RXD Datenleitung (PC-Empfangsleitung)
Pin3
Datenleitung
(PC-Sendeleitung)
Data line (PC transmission line)
TXD
Pin4
not assigned
DTR unbelegt
Pin5
Interface reference voltage
GND Bezugspotential der Schnittstelle
Pin6
High level (Detection of PW60)
DSR Highpegel (Erkennung des PW60)
Pin7
Handshakeleitung,
gebrückt
mit
Pin
8
Handshake line, linked with Pin8
RTS
Pin8
Handshakeleitung, gebrückt mit Pin 7
Handshake line, linked with Pin7
CTS

1

unbelegt

not assigned

Optische Schnittstelle:

Optical interface:

Zur Zählerauslesung wird meist auf einen
festinstallierten Rechner verzichtet. Daher ermöglicht der PW60 die bequeme
optische Auslesung mittels ZVEI-Optokopfes. Um Störungen zu verhindern,
wurde eine Fremdlichtunterdrückung
implementiert. Auf der optischen Schnittstelle können nur Übertragungsraten von
300..2400 Baud garantiert werden.

To relieve the installed control computer,
hand-held units are often used to read
the M-bus network. Therefore the PW60
offers convenient optical readout with
ZVEI optical heads. Light from external
sources has been suppressed to avoid
interference. On the optical interface only
transmission speeds of 300..2400 Baud
can be guaranteed.

Bei gleichzeitiger Auslesung über
mehrere Schnittstellen (z.B. RS232C u.

Simultaneous readout from several
interfaces (e.g. RS232C and Opto) can

2
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Opto) können diese sich gegenseitig
stören.

influence each other.

RS485 Schnittstelle:

RS485 interface:

Soll zwischen Rechner und PW60 eine
größere Entfernung überbrückt werden,
so wird die Verwendung der RS485Schnittstelle empfohlen. Dabei ist eine
Mastersoftware zu verwenden, die die
Übertragungsrichtung umschaltet. Der
PW60
ist
im
Grundzustand
empfangsbereit. Empfängt der PW60
Daten von angeschlossenen Endgeräten,
so wird er auf der RS485 zum Sender.
37ms nach dem Ende des letzten
Datenbits wird wieder auf Empfang
geschaltet. Die RS485 des PW60 ist
nicht adressierbar. Im PW60 ist die
Schnittstelle mit einem 1k5 Widerstand
weich
abgeschlossen.
Um
einen
Abschluß von 120 Ohm zu erreichen,
müßte an den Klemmen ein 130 Ohm
Widerstand angeklemmt werden.

The RS485 interface is recommended
should the distance between control
computer and PW60 be great. A master
software that switches the direction of
transmission. The PW60 is ready to
receive in the idle state. If the PW60
receives data from connected slaves, it
becomes a transmitter on the RS485.
The system switches back to receive
mode 37ms after the end of the last data
bit. The RS485 of the PW60 cannot be
addressed. The interface in the PW60 is
terminated softly with a 1k5 resistor. To
achieve a termination of 120 ohm, a 130
ohm resistor would have to be connected
to the terminals.

RS485-Klemmen / RS485-Terminals
Datenleitung – (Polung beachten)
SDatenleitung + (Polung beachten)
S+

dienen die Bezeichnungen M+, M- zur the designations M+, M- serve to
Unterscheidung der M-Bus-Leitungen. differentiate between the M-bus lines.
Der M-Bus ist polaritätsunabhängig.
The M-Bus is polarity independent.

Stromversorgung / Power supply:
Betriebsspannungsbereich AC / Supply voltage range AC
Leistungsaufnahme AC / Power requirements AC
Betriebsspannungsbereich DC / Supply voltage range DC
Leistungsaufnahme DC / Power requirements DC
Aufgrund der hohen Flexibilität in der
Spannungsversorgung wird man oft ein
vorhandenes Netzteil verwenden können.
Mit den Art.Nr. NT004 + NT006 haben
wir passende Netzteile im Angebot.

Because of the flexible supply voltage, an
existent power supply can be used in
most applications. We offer suitable
power supplies with the article no. NT003
+ NT006.

Klemmen / Terminals
V+,V- Klemmen der Versorgungsspannung
Erdung zur Bus-Symmetriesierung und
Ableitung von Spitzenspannungen (z.B.
bei Blitzschlag)

:

20..30 VAC
15 W
20..45 VDC
15 W

Terminals for power supply
Earthing for balancing the M-bus and
for diverting peak voltages (for example
if lightning strikes).

Temperaturbereich / Temperatures:
Betriebstemperaturbereich / Operating temperature
Lagertemperaturbereich / Storage temperature

Data line – (observe polarity)
Data line + (observe polarity)

0..55°C
-20..60°C

M-Bus Spezifikationen / M-Bus Specifications

Gehäuse:

Housing:

Anzahl Standardlasten / Number of unit loads
Bus-Ruhestrom / Bus quiescent current
Schwelle für Max-LED / Level for Max Led
Kollisionsschwelle / Level for collision detect
Kurzschlußfestigkeit / Resistance to short circuit
Überstromabschaltung / Overcurrent interruption:
Busspannung Ruhepegel / Bus quiescent voltage
Busspannung Space / Bus voltage space
Übertragungsraten / Transmission speed
Max. Netzausdehnung / Max. network expansion
(cable type JYSTY Nx2x0.8)
Max. Entfernung zum Slave / Max. distance to slave
(cable type JYSTY Nx2x0.8)

Abmessungen (mm): HxBxT=78x70x118
Schutzart:
IP20
Material / Farbe:
ABS / RAL 7035

Dimensions (mm):
Protection type:
Material / Colour

Anbringung des Gehäuses:
Der PW60 besitzt eine Vorrichtung zur
Anbringung auf einer Hutschiene TS35
(DIN EN 50022). Diese Vorrichtung kann
auch abgenommen, umgedreht und mit 2
Schrauben an der Wand befestigt werden.

Mounting the Housing:
A special fixture is attached to the back
of the PW60 housing for mounting on a
top-hat rail TS35 (DIN EN 50022). This
fixture can also be removed and mounted
to a wall with two screws.

0..60
0..90 mA
90..110 mA
typ. 30 mA
dauerhaft / permanent
130..160 mA (min. 50ms)
36..41 V
24..27 V
300..9600 Baud
1km (9600bd)
4km (2400 bd)
> 1200m

M-Bus Klemmen / M-Bus terminals
M+ M- Da 3 Klemmenpaare vorhanden sind, There are three terminal pairs, so that
Datenblatt PW60 / Data sheet PW60
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Artikel Nr. / Article No.

Zubehör / Accessories
Steckernetzteil / Plug-in power supply unit 24VAC, 18W
Hutschienennetzteil / DIN rail power supply 24VAC, 18W
Optokopf / Optical head
M-Bus-Modem + Spezialkabel / M-Bus modem + special cable
4
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HxWxD=78x70x118
IP20
ABS / RAL 7035

NT004
NT006
OK001
MOD003

Datenblatt PW60 / Data sheet PW60
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Bestellinformation:
Der PW60 hat die Artikel-Nr.: MR004C

Datenblatt PW60 / Data sheet PW60

Order Details:
The PW60 article no. is

29.04.2003, Version 1.1

MR004C.

5

CONTADORES DE AGUA DE CHORRO ÚNICO SERIE EW110

Datos de caudal

Serie EW110
Contadores de agua de chorro único

DN 15 …40 PARA APLICACIONES DE AGUA POTABLE

Tabla 1. Datos de caudal DN 15…20
Medida DN

15

15, 20

20

15

EW1100A

Caudales según MID

15, 20

20

EW1101A

Mínimo (Q1)

l/h (horizontal)

16

25

40

20

31,25

50

l/h (vertical)

32

50

80

40

62,5

100

Transitorio (Q2)

l/h (horizontal)

26

40

64

32

50

80

HOJA TÉCNICA

l/h (vertical)

51

80

128

64

100

160

Permanente (Q3)

m³/h

1,6

2,5

4

1,6

2,5

4

Aplicación

Sobrecarga (Q4)

m³/h

2

3,125

5

2

3,125

5

Los contadores de agua de chorro único Honeywell de la
serie EW110 sirven para medir los consumos de agua fría o
caliente en aplicaciones residenciales.
Están disponibles en tamaños de DN15 a DN40 e incorporan
un marcador rotativo mecánico conectado a un sensor de
caudal de chorro único. Se pueden equipar también
posteriormente con módulos de clip M-Bus, salida de
impulsos o RF para incorporarlos en redes de lectura a
distancia.
Los contadores de agua EW1100 son adecuados para agua
fría con una temperatura de hasta 30 °C. Los contadores de
agua EW1101 son adecuados para agua caliente con
temperaturas de hasta 90 °C o 130 °C.

Rango dinámico
(Q3/Q1)

horizontal

R100

R100

R100

R80

R80

R80

vertical

R50

R50

R50

R40

R40

R40

l/h

6

8

15

6

8

15

40

25

32

40

Datos adicionales
Caudal inicial

Tabla 2. Datos de caudal DN 25…40
Medida DN
Mínimo (Q1)

Equipables con M-Bus vía cable, salida de impulsos
o comunicación inalámbrica

32
EW1100C

Caudales según MID

EW1101C

l/h (horizontal)

32

50

80

63

100

160

l/h (vertical)

80

125

200

126

200

320

l/h (horizontal)

50

80

128

100

160

256

l/h (vertical)

126

200

320

200

320

512

Permanente (Q3)

m³/h

6,3

10

16

6,3

10

16

Sobrecarga (Q4)

m³/h

7,9

12,5

20

7,9

12,5

20

Rango dinámico
(Q3/Q1)

horizontal

R200

R200

R200

R100

R100

R100

vertical

R80

R80

R80

R50

R50

R50

l/h

13

21

33

13

21

33

Transitorio (Q2)

Características
Totalmente resistentes a campos magnéticos externos
Certificación MID

25

Datos adicionales

Especificaciones

Diseño

Tamaños

DN 15 …40
Q3 2,5…16m³/h

Medio

Agua potable fría o caliente

Clase de temperatura

EW1100: T30, T50
EW1101: T90 (DN15…20)
EW1101: T130 (DN25…40)

Los contadores de agua de la Serie EW110 se componen de:
Marcador mecánico rotativo o marcador combinado con
rodillo y dial
Carcasa del contador DN 15…20 girable 350°
Abrazadera de sellado entre carcasa y sensor de caudal
Sensor de caudal de chorro único con acoplamiento
magnético
Carcasa del sensor de caudal con roscas externas de
acuerdo con la norma ISO228 en entrada y salida y tamiz
en la entrada

Materiales

Temperatura del medio

EW1100: 0,1…50°C
EW1101: 0,1…90°C (DN15…20)
EW1101: 0,1…130°C (DN25…40)

Temperatura ambiente

5…55 °C

Clase de presión del agua

MAP16 (máx. 16 Bar)

Clase de pérdida de carga

Clase de protección

∆P63 (máx. 63Kpa)
IP65

Clases ambientales

B / M1 / E1

Proceso de Medida

Contador mecánico con medición
de volumen de chorro único

Visualizador

DN 15…20: Marcador rotativo de 8
dígitos
DN 25…40: Marcador rotativo de 5
dígitos y cuatro diales

Carcasa del contador DN 15 …20 de plástico transparente
con abrazadera de sellado azul o roja entre carcasa y
sensor de caudal
Carcasa y tapa del contador DN 25 …40 de plástico negro
con ventanilla transparente y abrazadera de sellado con el
sensor de caudal
Carcasa de latón del sensor de caudal de chorro único

Honeywell • Todos los derechos están reservados

Caudal inicial

Unidad de medida
del visualizador

Tallas
Los contadores de agua de la Serie EW110 se tienen que seleccionar de manera que los caudales permanentes del
sistema quepan entre el caudal de transición (Q 2) y el caudal permanente (Q3).
El caudal no puede descender por debajo del caudal mínimo (Q 1) ni puede rebasar el caudal de sobrecarga (Q4).

m³

Posición de instalación H, V (horizontal, vertical)
Interfaces

M-Bus, salida de impulso, RF
(opcionales, equipables)

Certificación

MID

EW110-ET-SP01R0615
EW110-ET-SP01R0615
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CONTADORES DE AGUA DE CHORRO ÚNICO SERIE EW110

Función

Instalación

CONTADORES DE AGUA DE CHORRO ÚNICO SERIE EW110

Información para pedidos

No se necesitan tramos de estabilización antes o
después de los medidores de agua de la Serie EW110.

Marcador
El medidor incorpora un marcador mecánico rotativo para
medir los volúmenes de agua potable fría y caliente.
Incorpora un marcador rotativo de una sola línea con ocho
dígitos con m³ como unidad de medida o un marcador
rotativo con cinco dígitos y cuatro diales para los decimales.
Los contadores de los tamaños DN15 y DN20 se pueden
girar para leerlos mejor.

Se necesita una distancia de 5 x DN antes y de 3 x DN
después del medidor para bombas, piezas en "T" o
válvulas automáticas.
Todas las medidas se pueden instalar en posición
horizontal o vertical con el marcador hacia arriba o hacia
los lados.

Tabla 4. Códigos OS (OS=Order Specification - Especificación de Pedido)
Código OS
Medida DN
Caudal Q3
Longitud
para agua fría
para agua caliente

Elemento
Contadores de
agua serie EW110
DN 15 …20, hasta
R100

Evítese instalarlos en los puntos más altos del sistema o
en partes del sistema donde podría quedar atrapado aire
en el medidor.

Sensor de caudal
La tecnología de chorro único del sensor de caudal
combina una gran precisión de medición con una
estabilidad duradera. El impulsor está conectado con el
marcador mediante un acoplamiento magnético.

Se recomienda instalar una válvula de bola antes y
después del medidor para poder sustituirlo fácilmente.
Durante la medición el contador tiene que estar
completamente lleno de agua.

Interfaces

1,6m³/h

110 mm

EW1100AC0600

EW1101AC0600

15

2,5m³/h

80 mm

EW1100AC1100

EW1101AC1101

15

2,5m³/h

110 mm

EW1100AC1200

EW1101AC1200

20

2,5m³/h

130 mm

EW1100AC1400

EW1101AC1400

20

4m³/h

130 mm

EW1100AC2000

EW1101AC2000

25

6,3m³/h

260 mm

EW1100CC2800

EW1101CC2800

32

10m³/h

260 mm

EW1100CC3900

EW1101CC3900

40

16m³/h

300 mm

EW1100CC4600

EW1101CC4600

El suministro incluye

Configuración

Los contadores de agua de la Serie EW110 se pueden
equipar posteriormente con módulos de clip de
comunicación para aplicaciones de lectura a distancia. Los
módulos disponibles se indican más adelante en el capítulo
‘Accesorios’.

Contadores de agua
serie EW110 DN 25
…40, hasta R200
(solamente T30)

15

Los contadores de agua de la Serie EW110 no requieren
puesta a punto.

Contador de agua serie EW110
Instrucciones de configuración e instalación

Accesorios
Medidas

Instalación del sensor de caudal

Módulos de comunicación

Juego de dos tuercas de unión, dos juntas y racores de latón
roscados externamente (necesario un juego para cada contador) –
precintable con alambre

Módulo M-Bus con cable

Para DN15, 1/2” x 3/4”

EWA1500035

Para DN20, 3/4” x 1”

EWA1500042

Para DN25, 1” x 1 1/4”

EWA1500062

Para DN32, 1 1/4” x 1 1/2”

EWA1500067

Para DN40, 1 1/2” x 2”

EWA1500072

Para DN15…20

EWA110C1520-MBUS

Para DN25…40

EWA110C2540-MBUS

Módulo de salida de impulsos
Para DN15…20

EWA110C1520-PO

Para DN25…40

EWA110C2540-PO

Válvula de bola con rosca interna
Fig. 1. Medidas de la serie EW110
Tabla 3. Medidas de la serie EW110
Medida DN

Rosca del contador
G

Longitud
L

Altura
H

Contador Ø
D

Peso

15

69

72

0,5kg

G3/4“

110

20

G1“

130

69

72

0,6kg

25

G1 1/4“

260

120

111

2,0kg

32

G1 1/2“

260

120

111

2,2kg

40

G2“

300

120

111

2,5kg

DN15, 1/2” roscas internas

VB550Y0015

DN20, 3/4” roscas internas

VB550Y0020

DN25, 1” roscas internas

VB550Y0025

Para DN15…20

EWA110C1520-RF

DN32, 1 ¼” roscas internas

VB550Y0032

Para DN25…40

EWA110C2540-RF

DN40, 1 ½” roscas internas

VB550Y0040

Módulo RF (OMS, 848MHz)

NOTA: Todas las dimensiones son en mm a menos que se indique lo contrario.
El peso es sin racores ni otros accesorios

Honeywell S.L.
Automatización Residencial
Josefa Valcárcel, 24
28027 Madrid
Teléfono: 91 313 61 38
Fax: 91 313 61 29
http://products.ecc.emea.honeywell.com/spain
www.honeywell.es/home

Honeywell • Todos los derechos están reservados
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Serie EW773

Serie EW773

Contadores ultrasónicos de energía
para calefacción y refrigeración

Contadores ultrasónicos de energía para calefacción y refrigeración

Características















Diseño robusto
Disponible para calefacción
(EW7730), refrigeración o ambos
(EW7731)
Principio de haz libre patentado
resistente a la suciedad
Alta precisión
Bajo consumo de energía que permite
una prolongada vida útil para las
baterías
Disponibles dos ranuras para módulos
“plug and play” opcionales
     
disponibles como estándar o bajo
pedido
Lectura remota opcional
Diseño de fácil servicio
Funciones de tarifa individual
Detección de aire en las conducciones

Módulos Plug and Play opcionales

Los contadores de energía para calefacción y refrigeración calculan
la energía utilizada para calefacción y/o refrigeración midiendo la
temperatura de impulsión, la temperatura de retorno y el volumen.
Los medidores de calor de la Serie EW773 constan de un componente
de medición del volumen y de un integrador de energía que calcula
la energía utilizada. El volumen se mide con tecnología ultrasónica,
que proporciona unos resultados muy precisos. Poseen dos ranuras
adicionales para módulos de interfaz y comunicación “plug and play”.
Pueden ajustarse en cualquier momento, también después de haber
puesto en servicio el contador. También hay disponibles modelos
   








Módulo de M-Bus
Módulo de entrada de impulsos
Módulo de salida de impulsos
Módulo de impulsos de E/S
Módulo de interfaz RS232
Módulo de comunicación RF (868
MHz)

  







Medidor estático de calor conforme a
MID
Medición ultrasónica de volumen
Pantalla LCD de 7 dígitos
Temperatura ambiente de 0…55 °C
(32…131 °F)
Diferencia de temperatura de 3…177 K
Rango dinámico 1:100 ó 1:250

Flexibilidad ultrasónica
Serie EW773 Contadores ultrasónicos de energía para calefacción y refrigeración
Código parte A
Contador ultrasónico EW7730 para aplicaciones de calefacción
Código de tipo
EW7730A…
EW7730M…
EW7730K…

Interfaz
con dos ranuras vacías para módulos "plug and play"
con módulo M-Bus y una ranura vacía para otros módulos "plug and play"
con módulo M-Bus y módulo de entrada de impulsos con entradas de 2 impulsos

EW7731 Contador ultrasónico para aplicaciones de calefacción y refrigeración
Código de tipo
EW7731A…
EW7731M…
EW7731K…

Interfaz
con dos ranuras vacías para módulos plug and play
con módulo M-Bus y una ranura vacía para otros módulos "plug and play"
con módulo M-Bus y módulo de entrada de impulsos con entradas de 2 impulsos

Código parte B
Código de tamaño
Tamaño
…0100
0,6 m ³/h (PN16, DN15, roscas G¾B, longitud 110 mm)
…0600
1,0 m ³/h (PN16, DN15, roscas G¾B, longitud 110 mm)
…1200
1,5 m ³/h (PN16, DN15, roscas G¾B, longitud 110 mm)
…2000
2,5 m ³/h (PN16, DN20, roscas G1B, longitud 130 mm)
…2800
3,5 m ³/h (PN16, DN20, roscas G1¼B, longitud 260 mm)
…3600
6,0 m ³/h (PN16, DN20, roscas G1¼B, longitud 260 mm)
…3000
3,5 m ³/h (PN25, DN25, bridas, longitud 260 mm)
…4000
6,0 m ³/h (PN25, DN32, bridas, longitud 260 mm)
…4800
10 m ³/h (PN25, DN40, bridas, longitud 300 mm)
…5200
15 m ³/h (PN25, DN50, bridas, longitud 270 mm)
…6000
25 m ³/h (PN25, DN65, bridas, longitud 300 mm)
…7000
40 m ³/h (PN25, DN80, bridas, longitud 300 mm)

Versiones disponibles
Combine el código de tipo de la
parte A con el código de tamaño de la
parte B para obtener la referencia completa

Trend Control Systems
C/ Josefa Valcárcel, 24 Planta 5º, Madrid 28027 España
E-mail: infotrend@trendcontrols.com Tel: +34 91 657 35 84 Fax: +34 91 657 35 87

SERIES EW447-452

SERIES EW447-452

Contadores mecánicos de energía
para calefacción y refrigeración

Contadores mecánicos de energía para calefacción y refrigeración

Precisión mecánica
Contadores mecánicos de energía para calefacción
y refrigeración de las Series EW447-452

Características

Código parte A




Código de tipo

Tipo

EW447…

Para calefacción, qp=0,6…2,5 m³/h

EW448…

Para calefacción, qp=3,5…10 m³/h

EW449…

Para calefacción, qp=15…60 m³/h

EW450…

Para refrigeración y calefacción, qp=0,6…2,5 m³/h

EW451…

Para refrigeración y calefacción, qp=3,5…10 m³/h

EW452…

Para refrigeración y calefacción, qp=15…60 m³/h





Diseño robusto
Disponible para calefacción
(EW447-449), refrigeración o
ambos (EW450-452)
También disponible con M-Bus o
salida de impulsos
Lectura remota opcional
Amplia gama de tamaños

  







Contador estático conforme a
EN1434
Medición mecánica del volumen
Pantalla LCD de 7 dígitos
Diferencia de temperatura de
3…147 K

Versiones disponibles
Combine el código de la parte A con
el código de señal de la Parte B, y el
código de tamaño de la Parte C, para
obtener la referencia completa.

Los contadores de calor cuentan la energía utilizada para
calefacción y refrigeración midiendo la temperatura de
impulsión, la temperatura de retorno y el volumen.

Código parte B
Código de señal

Señal

…A…

Modelo básico

…M…

Modelo con salida M-Bus

…P…

Modelo con salida de impulsos

Código parte C
Código de tamaño Tamaño
…0100

0,6 m³/h (PN16, DN15, roscas G¾B, longitud 110 mm)

…1200

1,5 m³/h (PN16, DN15, roscas G¾B, longitud 110 mm)

…2000

2,5 m³/h (PN16, DN20, roscas G1B, longitud 130 mm)

…2800

3,5 m³/h (PN16, DN25, roscas G1¼B, longitud 260 mm)

…3600

6,0 m³/h (PN16, DN25, roscas G1¼B, longitud 260 mm)

…4600

10 m³/h (PN16, DN40, roscas G2B, longitud 300 mm)

…5100

15 m³/h (PN16, DN50, bridas, longitud 270 mm)

…5900

25 m³/h (PN16, DN65, bridas, longitud 300 mm)

…6900

40 m³/h (PN16, DN80, bridas, longitud 300 mm)

…7700

60 m³/h (PN16, DN100, bridas, longitud 360 mm)

Los contadores de energía de la Serie EW447-452 constan de
un componente de medición del volumen y de un integrador de
energía que calcula la energía utilizada. El volumen se mide
mediante un impulsor que proporciona resultados precisos.
Aparte del modelo básico, estos contadores también están
disponibles con un M-Bus o con salida de impulsos para lectura
remota.

Trend Control Systems
C/ Josefa Valcárcel, 24 Planta 5º, Madrid 28027 España
E-mail: infotrend@trendcontrols.com Tel: +34 91 657 35 84 Fax: +34 91 657 35 87
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1.

Annex 1 Càlculs

CONDICIONS TÈCNIQUES
Ubicació: Planta baixa Nord

L'objecte del present annex de càlculs, és establir les condicions dels diferents circuits hidràulics, així
com el dimensionament de les diferents canonades a projectar.

AGENTS DEL PROJECTE
Projecte:
Títol projecte:

Substitució de la xarxa de les instal·lacions d’aigua freda, d’aigua calenta sanitària i
climatització de l’edifici FASE III (Edifici Antic) de l’HUAV
Emplaçament: Av. Rovira Roure, 80. 25198 LLEIDA
Promotor/s:
Promotor
Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Representat per Mateu Huguet Recasens
Adreça
Av. Rovira Roure
Municipi
Lleida

Redactor/s:
Empresa
Autor
Col·legiat
Adreça
Municipi

PUNT5 ENGINY S.L.
Ramon González Fabra
13.375
Telèfon
C/ Col·legi
Lleida

NIF
NIF
núm.
Codi Postal

NIF
NIF

Q5855029-D
40.844.376X
80
25198

B25721614
43716696k

647820809
núm.
22
Codi Postal 25001

Punts de consum
Lavabo
Piques
Dutxes
Urinaris
WC (vàter)
Abocador
Cabal total p.consum:
Cabal total fluxors:

Cabal instantani
CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s
0.15 l/s
1.25 l/s
0.20 l/s

CABALS DE CÀLCUL PUNTS DE CONSUM

Cabals de càlcul punts de consum
Aigua freda sanitària:

Cabal total

13 u
23 u
1u
2u
12 u
-

1.30 l/s
3.45 l/s
0.20 l/s
0.30 l/s
15.00 l/s
5.25 l/s
15.00 l/s

Ubicació: Planta baixa Sud
Punts de consum
Lavabo
Piques
Dutxes
Urinaris
WC (vàter)
Abocador
Cabal Total p.consum:
Cabal total fluxors:

Cabal instantani
CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s
0.15 l/s
1.25 l/s
0.20 l/s

Cabal total p.consum baixa: 10.25 l/s
Cabal total fluxors baixa: 22.5 l/s
2.

Unitats

Unitats

Cabal total

8u
22 u
2u
6u
3u

0.80 l/s
3.30 l/s
0.30 l/s
7.50 l/s
0.60 l/s
5.00 l/s
7.50 l/s
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Ubicació: Planta segona Nord

Ubicació: Planta primera Nord
Punts de consum
Lavabo
Piques
Dutxes
Urinaris
WC (vàter)
Abocador
Cabal Total p.consum:
Cabal total fluxors:

Cabal instantani
CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s
0.15 l/s
1.25 l/s
0.20 l/s

Unitats
3u
1u
3u
-

Cabal total

Punts de consum

0.30 l/s
0.15 l/s

Lavabo
Piques
Dutxes
Urinaris
WC (vàter)
Abocador
Cabal Total p.consum:
Cabal total fluxors:

3.75 l/s
0.45 l/s
3.75 l/s

Ubicació: Planta primera Sud
Punts de consum
Lavabo
Piques
Dutxes
Urinaris
WC (vàter)
Abocador
Cabal Total p.consum:
Cabal total fluxors:

Cabal instantani
CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s
0.15 l/s
1.25 l/s
0.20 l/s

Cabal total p.consum primera: 0.45 l/s
Cabal total fluxors primera: 3.75 l/s
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Cabal instantani
CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s
0.15 l/s
1.25 l/s
0.20 l/s

Unitats

Cabal total

2u
17 u
1u

0.20 l/s
2.55 l/s

0.20 l/s
2.95 l/s

Ubicació: Planta segona Sud
Unitats
-

Cabal total

Punts de consum
Lavabo
Piques
Dutxes
Urinaris
WC (vàter)
Abocador
Cabal Total p.consum:
Cabal total fluxors:

Cabal
CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s
0.15 l/s
1.25 l/s
0.20 l/s

Cabal total p.consum segona: 6.4 l/s
Cabal total fluxors segona: 7.50 l/s

instantani

Unitats

Cabal total

6u
18 u
1u
6u
-

0.60 l/s
2.70 l/s
0.15 l/s
7.50 l/s
3.45 l/s
7.50 l/s
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Ubicació: Planta quarta Nord

Ubicació: Planta tercera Nord
Punts de consum
Lavabo
Piques
Dutxes
Urinaris
WC (vàter)
Abocador
Cabal Total p.consum:
Cabal total fluxors:

Cabal instantani
CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s
0.15 l/s
1.25 l/s
0.20 l/s

Unitats

Cabal total

Punts de consum

14 u
4u
10 u
2u

1.40 l/s

Lavabo
Piques
Dutxes
Urinaris
WC (vàter)
Abocador
Cabal Total p.consum:
Cabal total fluxors:

0.80 l/s
11.25 l/s
0.40 l/s
2.60 l/s
11.25 l/s

Ubicació: Planta tercera Sud
Punts de consum
Lavabo
Piques
Dutxes
Urinaris
WC (vàter)
Abocador
Cabal Total p.consum:
Cabal total fluxors:

Cabal
CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s
0.15 l/s
1.25 l/s
0.20 l/s
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Cabal instantani
CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s
0.15 l/s
1.25 l/s
0.20 l/s

Unitats

Cabal total

23 u
16 u
19 u
22 u
1u

2.30 l/s
2.40 l/s
3.80 l/s
27.50 l/s
0.20 l/s
8.70 l/s
27.50 l/s

Ubicació: Planta quarta Sud
instantani

Cabal total p.consum tercera: 8.75 l/s
Cabal total fluxors tercera: 30 l/s

Unitats

Cabal total

Punts de consum

29 u
3u
14 u
15 u
-

2.90 l/s
0.45 l/s
2.80 l/s

Lavabo
Piques
Dutxes
Urinaris
WC (vàter)
Abocador
Cabal Total p.consum:
Cabal total fluxors:

18.75 l/s
6.15 l/s
18.75 l/s

Cabal instantani
CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s
0.15 l/s
1.25 l/s
0.20 l/s

Cabal total p.consum quarta: 17.5 l/s
Cabal total fluxors quarta: 50 l/s

Unitats

Cabal total

26 u
16 u
18 u
18 u
1u

2.60 l/s
2.40 l/s
3.60 l/s
22.50 l/s
0.20 l/s
8.80 l/s
22.50 l/s
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Ubicació: Planta sisena Nord

Ubicació: Planta cinquena Nord
Punts de consum
Lavabo
Piques
Dutxes
Urinaris
WC (vàter)
Abocador
Cabal Total p.consum:
Cabal total fluxors:

Cabal instantani
CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s
0.15 l/s
1.25 l/s
0.20 l/s

Unitats

Cabal total

Punts de consum

17 u
2u
1u
7u
2u

1.70 l/s
0.30 l/s
0.20 l/s

Lavabo
Piques
Dutxes
Urinaris
WC (vàter)
Abocador
Cabal Total p.consum:
Cabal total fluxors:

8.75 l/s
0.40 l/s
2.60 l/s
8.75 l/s

Ubicació: Planta cinquena Sud
Punts de consum
Lavabo
Piques
Dutxes
Urinaris
WC (vàter)
Abocadors
Cabal Total p.consum:
Cabal total fluxors:

Cabal instantani
CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s
0.15 l/s
1.25 l/s
0.20 l/s

Cabal total p.consum cinquena: 4.95 l/s
Cabal total fluxors cinquena: 30 l/s
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Cabal instantani
CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s
0.15 l/s
1.25 l/s
0.20 l/s

Unitats
2u
3u
-

Cabal total
0.20 l/s

3.75 l/s
0.20 l/s
3.75 l/s

Ubicació: Planta sisena Sud
Unitats

Cabal total

Punts de consum

20 u
1u
17 u
1u

2 l/s
0.15 l/s

Lavabo
Piques
Dutxes
Urinaris
WC (vàter)
Abocador
Cabal Total p.consum:
Cabal total fluxors:

21.25 l/s
0.20 l/s
2.35 l/s
21.25 l/s

Cabal instantani
CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s
0.15 l/s
1.25 l/s
0.20 l/s

Unitats
4u
2u
2u
-

Cabal total p.consum sissena: 1.20 l/s
Cabal total fluxors cinquena: 6.25 l/s

Total Cabal Aigua freda punts de consum Fase III: 49.5 l/s
Total Cabal Aigua freda fluxors Fase III: 150 l/s

Cabal total

0.60 l/s
0.40 l/s
2.50 l/s
1.00 l/s
2.50 l/s
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Cabals de càlcul punts de consum
Aigua calenta sanitària:
Ubicació: Planta segona Nord

Ubicació: Planta baixa Nord
Punts de consum
Lavabo
Piques
Dutxes
Cabal Total:

Cabal instantani CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s

Unitats
13 u
23 u
1u

Cabal total
1.30 l/s
3.45 l/s
0.20 l/s
4.95 l/s

Ubicació: Planta baixa Sud
Punts de consum
Lavabo
Piques
Dutxes
Cabal Total:

Cabal instantani CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s

Punts de consum
Lavabo
Piques
Dutxes
Cabal Total:

Cabal instantani CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s

Ubicació: Planta segona Sud
Unitats
8u
22 u
-

Cabal total
3.45 l/s
3.30 l/s
6.75 l/s

Punts de consum
Lavabo
Piques
Dutxes
Cabal Total:

Cabal instantani CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s

Ubicació: Planta primera Nord

Ubicació: Planta tercera Nord
Unitats
3u
1u
-

Cabal total
0.30 l/s
0.15 l/s
0.45 l/s

Ubicació: Planta primera Sud
Punts de consum
Lavabo
Piques
Dutxes
Cabal Total:

Cabal instantani CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s

Punts de consum
Lavabo
Piques
Dutxes
Cabal Total:

Cabal instantani CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s

Cabal total
0.60 l/s
2.70 l/s

Unitats
14 u
4u

Cabal total
1.40 l/s

Unitats
29 u
3u
14 u

Cabal total
2.90 l/s
0.45 l/s
2.80 l/s
6.15 l/s

0.80 l/s
2.20 l/s

Ubicació: Planta tercera Sud
Unitats
-

Cabal total

Punts de consum
Lavabo
Piques
Dutxes
Cabal Total:

Cabal instantani CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s

Cabal total p.consum tercera: 8.35 l/s
Cabal total p.consum primera: 0.45 l/s

Unitats
6u
18 u
-

3.30 l/s

Cabal total p.consum segona: 6.05 l/s

Cabal instantani CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s

Cabal total
0.20 l/s
2.55 l/s
2.75 l/s

Cabal total p.consum baixa: 11.70 l/s

Punts de consum
Lavabo
Piques
Dutxes
Cabal Total:

Unitats
2u
17 u
-
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Ubicació: Planta sissena Nord

Ubicació: Planta quarta Nord
Punts de consum
Lavabo
Piques
Dutxes
Cabal Total:

Cabal instantani CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s

Unitats
23 u
16 u
19 u

Cabal total
2.30 l/s
2.40 l/s
3.80 l/s
8.50 l/s

Ubicació: Planta quarta Sud
Punts de consum
Lavabo
Piques
Dutxes
Cabal Total:

Cabal instantani CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s
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Punts de consum
Lavabo
Piques
Dutxes
Cabal Total:

Cabal instantani CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s

Unitats
2u
-

Cabal total
0.20 l/s

0.20 l/s

Ubicació: Planta Sissena Sud
Unitats
26 u
16 u
18 u

Cabal total
2.60 l/s
2.40 l/s
3.60 l/s
8.60 l/s

Cabal total p.consum quarta: 17.1 l/s

Punts de consum
Lavabo
Piques
Dutxes
Cabal Total:

Cabal instantani CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s

Unitats
4u
2u

Cabal total
0.60 l/s
0.40 l/s
1.00 l/s

Cabal total p.consum sissena: 1.20 l/s

Ubicació: Planta cinquena Nord
Punts de consum
Lavabo
Piques
Dutxes
Cabal Total:

Cabal instantani CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s

Unitats
17 u
2u
1u

Cabal total
1.70 l/s
0.30 l/s
0.20 l/s
2.20 l/s

Total Cabal Aigua Calenta Sanitària (ACS) punts de consum Fase III: 49.2 l/s

Metratge canonades segons les necessitats:
A continuació es fa una relació primera de metratges aproximats segons les diferents necessitats:

Ubicació: Planta cinquena Sud
Longitud a la Nord-Sud: 135 m horitzontal per planta:
Punts de consum
Lavabo
Piques
Dutxes
Cabal Total:

Cabal instantani CTE
0.10 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s

Cabal total p.consum cinquena: 4.35 l/s

Unitats
20 u
1u
-

Cabal total
2 l/s
0.15 l/s
2.15 l/s

ACS: Impulsió – retorn (Horitzontal)
Planta
Soterrani
Baixa (Nord-Sud)
Primera (Nord-Sud)
Segona (Nord-Sud)
Tercera (Nord-Sud)
Quarta (Nord-Sud)
Cinquena (Nord-Sud)
Sissena
Total aprox

Metres canonades inox
40 m
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
1660 m
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AF: Impulsió
Planta
Soterrani
Baixa (Nord-Sud)
Primera (Nord-Sud)
Segona (Nord-Sud)
Tercera (Nord-Sud)
Quarta (Nord-Sud)
Cinquena (Nord-Sud)
Sissena
Total aprox

Metres canonades inox
40 m
135 m
135 m
135 m
135 m
135 m
135 m
850 m

Fluxor: Impulsió
Planta
Soterrani
Baixa (Nord-Sud)
Primera (Nord-Sud)
Segona (Nord-Sud)
Tercera (Nord-Sud)
Quarta (Nord-Sud)
Cinquena (Nord-Sud)
Sissena
Total aprox

Metres canonades inox
40 m
135 m
135 m
135 m
135 m
135 m
135 m
850 m

Climatització calor impulsió-retorn:

Planta
Soterrani
Baixa (Nord-Sud)
Primera (Nord-Sud)
Segona (Nord-Sud)
Tercera (Nord-Sud)
Quarta (Nord-Sud)
Cinquena (Nord-Sud)
Sissena
Total aprox

Metres canonades inox
40 m
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
1660 m

Climatització fred impulsió-retorn:
Planta
Soterrani
Baixa (Nord-Sud)
Primera (Nord-Sud)
Segona (Nord-Sud)
Tercera (Nord-Sud)
Quarta (Nord-Sud)
Cinquena (Nord-Sud)
Sissena
Total aprox

Metres canonades inox
40 m
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
1660 m

Trams verticals:
Alçades: 3.5 m / planta
ACS: Impulsió – retorn
Planta
Soterrani a PB
PB a Primera
Primera a Segona
Segona a Tercera
Tercera a Quarta
Quarta a Cinquena
Cinquena a Sissena
Sissena
Total aprox

Metres canonades inox
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
49 m
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Climatització fred impulsió-retorn:

AF: Impulsió
Planta
Soterrani a PB
PB a Primera
Primera a Segona
Segona a Tercera
Tercera a Quarta
Quarta a Cinquena
Cinquena a Sissena
Sissena
Total aprox
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Metres canonades inox
3.5 m
3.5 m
3.5 m
3.5 m
3.5 m
3.5 m
3.5 m
25 m

Planta
Soterrani a PB
PB a Primera
Primera a Segona
Segona a Tercera
Tercera a Quarta
Quarta a Cinquena
Cinquena a Sissena
Sissena
Total aprox

Metres canonades inox
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
49 m

Total metres de canonada total: 6877 m aprox de diferents diàmetres.
Manca contar els accessos als punts de consum que es farà amb plàstic en teoria.
Fluxor: Impulsió
Planta
Soterrani a PB
PB a Primera
Primera a Segona
Segona a Tercera
Tercera a Quarta
Quarta a Cinquena
Cinquena a Sissena
Sissena
Total aprox

Metres canonades inox
3.5 m
3.5 m
3.5 m
3.5 m
3.5 m
3.5 m
3.5 m
25 m

Climatització calor impulsió-retorn:
Planta
Soterrani a PB
PB a Primera
Primera a Segona
Segona a Tercera
Tercera a Quarta
Quarta a Cinquena
Cinquena a Sissena
Sissena
Total aprox

Metres canonades inox
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
49 m

Pressions a superar: Alçada de:
Trams verticals:
Climatització calor impulsió-retorn:
Planta
Soterrani a PB
PB a Primera
Primera a Segona
Segona a Tercera
Tercera a Quarta
Quarta a Cinquena
Cinquena a Sissena
Sissena
Total aprox

Metres canonades inox
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
49 m

Climatització fred impulsió-retorn:
Planta
Soterrani a PB
PB a Primera
Primera a Segona
Segona a Tercera
Tercera a Quarta
Quarta a Cinquena
Cinquena a Sissena

Metres canonades inox
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
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Sissena
Total aprox

49 m

Trams horitzontals:
Climatització calor impulsió-retorn:

Planta
Soterrani
Baixa (Nord-Sud)
Primera (Nord-Sud)
Segona (Nord-Sud)
Tercera (Nord-Sud)
Quarta (Nord-Sud)
Cinquena (Nord-Sud)
Sissena
Total aprox

Metres canonades inox
40 m
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
1660 m

Climatització fred impulsió-retorn:
Planta
Soterrani
Baixa (Nord-Sud)
Primera (Nord-Sud)
Segona (Nord-Sud)
Tercera (Nord-Sud)
Quarta (Nord-Sud)
Cinquena (Nord-Sud)
Sissena
Total aprox

Metres canonades inox
40 m
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
1660 m
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Necessitats de cabals climatització planta primera:
Necessitats de cabals climatització planta baixa:
Calor (l/s)
0.8
0.5
0.4
0.4
0.6
0.55
0.7
0.44
0.45
0.4
0.4
0.3
0.42
0.63
0.15
0.7
0.7
0.32
0.53
0.22
0.43
0.2
0.45
0.53
0.7
0.64
0.13

Fred (l/s)
0.63
0.4
0.32
0.32
0.5
0.43
0.55
0.35
0.36
0.30
0.32
0.24
0.34
0.5
0.12
0.55
0.55
0.25
0.43
0.18
0.34
0.16
0.36
0.43
0.56
0.5
0.1

Cabal total planta baixa calor: 12.69 l/s = 45.68 m3/h
Cabal total planta baixa fred: 10.09 l/s = 36.32 m3/h
Cabal total planta baixa Sud calor: 3.95 l/s = 14.22 m3/h
Cabal total planta baixa Sud fred: 3.15 l/s = 11.34 m3/h
Cabal total planta baixa Nord calor: 8.74 l/s = 31.46 m3/h
Cabal total planta baixa Nord fred: 6.94 l/s = 24.98 m3/h

Calor (l/s)
0.19
0.25
0.15
0.14
0.05
0.09
0.17
0.12
0.92
0.16
0.16
0.13
0.14
0.06
0.07
0.18
0.10
0.17
0.25
0.11
0.11
0.09
0.12
0.10
0.14
0.10
0.14
0.11
0.14
0.15
0.46
0.44
0.07
1.57
0.07

Fred (l/s)
0.16
0.20
0.12
0.12
0.04
0.06
0.13
0.09
0.73
0.13
0.12
0.11
0.11
0.05
0.05
0.14
0.09
0.14
0.20
0.09
0.09
0.07
0.09
0.08
0.12
0.08
0.11
0.09
0.11
0.12
0.37
0.35
0.05
1.30
0.05

Cabal total planta primera calor: 7.42 l/s = 26.72 m3/h
Cabal total planta primera fred: 5.96 l/s = 21.45 m3/h
Cabal total planta primera Sud calor: 2.08 l/s = 7.48 m3/h
Cabal total planta primera Sud fred: 1.65 l/s = 5.94 m3/h
Cabal total planta primera Nord calor: 5.34 l/s = 19.23 m3/h
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Cabal total planta primera Nord fred: 4.31 l/s = 15.52 m /h

Necessitats de cabals de climatització planta segona:
Calor (l/s)
0.12
0.12
0.13
0.13
0.13
0.14
0.14
0.13
0.08
0.07
0.14
0.14
0.14
0.13
0.09
0.42
0.30
0.3
0.07
0.08
0.15
0.13
0.14
0.07
0.07
0.13
0.13
0.06
0.06
0.13
0.16
0.14
0.14
0.14
0.15
0.13
0.15
0.17
0.14

Fred (l/s)
0.10
0.09
0.10
0.10
0.10
0.12
0.11
0.10
0.06
0.06
0.11
0.10
0.11
0.11
0.07
0.35
0.23
0.23
0.06
0.06
0.12
0.10
0.11
0.05
0.05
0.10
0.10
0.04
0.05
0.10
0.13
0.11
0.11
0.12
0.12
0.11
0.12
0.14
0.11

Annex 1 Càlculs

0.14
0.13
0.11
0.3
0.69
0.14
0.14
0.14
0.08
0.19
0.12
0.09
0.08
0.11
0.14
0.13
0.15
0.9
0.6
0.7

0.11
0.11
0.09
0.22
0.55
0.11
0.11
0.12
0.07
0.16
0.09
0.08
0.07
0.09
0.11
0.11
0.12
0.7
0.5
0.6

Cabal total planta segona calor: 10.34 l/s = 37.23 m3/h
Cabal total planta segona fred: 8.38 l/s = 30.17 m3/h
Cabal total planta segona Sud calor: 5.35 l/s = 19.26 m3/h
Cabal total planta segona Sud fred: 4.28 l/s = 15.4 m3/h
Cabal total planta segona Nord calor: 4.99 l/s = 17.96 m3/h
Cabal total planta segona Nord fred: 4.1 l/s = 14.76 m3/h
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Necessitats de cabals climatització planta tercera:
Calor (l/s)
0.14
0.15
0.13
0.18
0.14
0.12
0.10
0.12
0.13
0.12
0.09
0.08
0.09
0.11
0.10
0.10
0.50
0.09
0.10
0.12
0.27
0.32
0.16
0.22
0.20
0.12
0.17
0.09
0.18
0.14
0.12
0.12
0.25
0.13
0.13
0.10
1.21
0.14
0.09
0.14
0.08
0.14

Fred (l/s)
0.12
0.12
0.10
0.14
0.10
0.10
0.08
0.10
0.10
0.10
0.07
0.06
0.07
0.09
0.08
0.08
0.4
0.07
0.08
0.09
0.22
0.25
0.13
0.18
0.16
0.10
0.14
0.07
0.14
0.10
0.09
0.09
0.20
0.10
0.11
0.08
1.00
0.12
0.07
0.10
0.06
0.10
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0.16
0.15
0.13

0.12
0.12
0.10

Cabal total planta tercera calor: 8.83 l/s = 31.8 m3/h
Cabal total planta tercera fred: 6.1 l/s = 21.96 m3/h
Cabal total planta tercera Sud calor: 4.34 l/s = 15.62 m3/h
Cabal total planta tercera Sud fred: 3.14 l/s = 11.3 m3/h
Cabal total planta tercera Nord calor: 4.49 l/s = 16.16 m3/h
Cabal total planta tercera Nord fred: 2.97 l/s = 10.69 m3/h
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Necessitats de cabals climatització planta quarta:
Calor (l/s)
0.38
0.12
0.12
0.12
0.12
0.14
0.54
0.12
0.12
0.12
0.07
0.10
0.35
0.12
0.52
0.12
0.10
0.15
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.75
0.12
0.12
0.12
0.12
0.10
0.10
0.10
0.10
0.12
0.12
0.12
0.42
0.87
0.53
0.12
0.12
0.10
0.10

Fred (l/s)
0.3
0.10
0.10
0.10
0.10
0.11
0.40
0.09
0.10
0.10
0.05
0.08
0.28
0.10
0.42
0.10
0.08
0.12
0.10
0.10
0.10
0.10
0.09
0.60
0.10
0.10
0.10
0.10
0.08
0.08
0.08
0.08
0.10
0.10
0.10
0.33
0.70
0.42
0.10
0.10
0.08
0.08
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0.10
0.10
0.12
0.12
0.12
0.12
0.41

0.08
0.08
0.10
0.10
0.10
0.10
0.32

Cabal total planta quarta calor: 9.36 l/s = 33.7 m3/h
Cabal total planta quarta fred: 7.53 l/s = 27.1 m3/h
Cabal total planta quarta Sud calor: 7.95 l/s = 28.62 m3/h
Cabal total planta quarta Sud fred: 6.29 = 22.64 m3/h
Cabal total planta quarta Nord calor: 1.41 l/s = 5.07 m3/h
Cabal total planta quarta Nord fred: 1.24 l/s = 4.46 m3/h

Substitució de la instal·lació d’aigua freda, d’aigua calenta i climatització de l’edifici fase III de l’HUAV

Annex 1 Càlculs

Necessitats de cabals climatització planta cinquena:

Necessitats de cabals climatització planta sissena:

Calor (l/s)
0.80
0.12
0.12
0.12
0.16
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.4
0.13
0.11
0.12
0.10
0.34
0.10
0.12
0.14
0.16
0.46
0.12
0.12
0.17
0.5
0.05
0.14
0.8
0.55
0.2
0.54
0.12
0.47
0.84

Calor (l/s)
0.25
0.09
0.40
0.07
0.09
0.14

Fred (l/s)
0.60
0.09
0.10
0.10
0.13
0.09
0.10
0.10
0.10
0.10
0.30
0.10
0.09
0.10
0.08
0.27
0.08
0.09
0.11
0.13
0.36
0.10
0.10
0.14
0.4
0.04
0.12
0.65
0.44
0.16
0.43
0.09
0.38
0.70

Cabal total planta cinquena calor: 8.72 l/s = 31.39 m3/h
Cabal total planta cinquena fred: 6.97 l/s = 25 m3/h
Cabal total planta cinquena Sud calor: 3.58 l/s = 12.9 m3/h
Cabal total planta cinquena Sud fred: 2.86 l/s = 10.3 m3/h
Cabal total planta cinquena Nord calor: 5.14 l/s = 18.5 m3/h
Cabal total planta cinquena Nord fred: 4.11 l/s = 14.8 m3/h

Fred (l/s)
0.20
0.07
0.33
0.06
0.07
0.11

Cabal total planta sissena calor: 1.04 l/s = 3.8 m3/h
Cabal total planta sissena fred: 0.84 l/s = 3.03 m3/h
Cabal total planta sissena Sud calor: 0.74 l/s = 2.7 m3/h
Cabal total planta sissena Sud fred: 0.6 l/s = 2.16 m3/h
Cabal total planta sissena Nord calor: 0.3 l/s = 1.08 m3/h
Cabal total planta sissena Nord fred: 0.24 l/s = 0.87 m3/h

Totals cabals:
-

Calor : 210.32 m3/h
Fred: 166 m3/h

Pressions a superar: Alçada de:
Trams verticals:
Climatització calor impulsió-retorn:
Planta
Soterrani a PB
PB a Primera
Primera a Segona
Segona a Tercera
Tercera a Quarta
Quarta a Cinquena
Cinquena a Sissena
Sissena
Total aprox

Metres canonades inox
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
49 m
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Climatització fred impulsió-retorn:
Planta
Soterrani a PB
PB a Primera
Primera a Segona
Segona a Tercera
Tercera a Quarta
Quarta a Cinquena
Cinquena a Sissena
Sissena
Total aprox

Metres canonades inox
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
3.5 m x 2
49 m

Trams horitzontals:
Climatització calor impulsió-retorn:

Planta
Soterrani
Baixa (Nord-Sud)
Primera (Nord-Sud)
Segona (Nord-Sud)
Tercera (Nord-Sud)
Quarta (Nord-Sud)
Cinquena (Nord-Sud)
Sissena
Total aprox

Metres canonades inox
40 m
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
1660 m

Climatització fred impulsió-retorn:
Planta
Soterrani
Baixa (Nord-Sud)
Primera (Nord-Sud)
Segona (Nord-Sud)
Tercera (Nord-Sud)
Quarta (Nord-Sud)
Cinquena (Nord-Sud)
Sissena
Total aprox

Metres canonades inox
40 m
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
135 m x 2
1660 m
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3.

TAULES I FÒRMULES JUSTIFICATIVES DELS CÀLCULS

En quan a aillaments de canonades es seguirà l’establert en el RITE:
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TAULES JUSTIFICATIVES PÈRDUES DE CÀRREGA
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Relació diàmetres per trams:
AIGUA FREDA FLUXORS

AIGUA FREDA SANITARIS
DESCRIPCIÓ DEL TRAM

DIÀMETRE (“)

Montant general vertical
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta baixa Nord
Horitzontal planta baixa Sud
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta primera Nord
Horitzontal planta primera Sud
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta segona Nord
Horitzontal planta segona Sud
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta tercera Nord
Horitzontal planta tercera Sud
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta quarta Nord
Horitzontal planta quarta Sud
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta cinquena Nord
Horitzontal planta cinquena Sud
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta sissena Nord
Horitzontal planta sissena Sud

4”
1 ½”

LONGITUD
(m)
30
10

1 ¼”
1 ¼”
1”

62
57
10

¾”
1 ½”

65
53
10

1 ¼”
1 ¼”
1 ½”

60
53
10

1”
1 ½”
2”

60
53
10

1 ½”
1 ½”
1 ¼”

60
53
10

1”
1”
1 ¼”

57
44
1

½”
1”

-

DESCRIPCIÓ DEL TRAM

DIÀMETRE (“)

Montant general vertical
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta baixa Nord
Horitzontal planta baixa Sud
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta primera Nord
Horitzontal planta primera Sud
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta segona Nord
Horitzontal planta segona Sud
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta tercera Nord
Horitzontal planta tercera Sud
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta quarta Nord
Horitzontal planta quarta Sud
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta cinquena Nord
Horitzontal planta cinquena Sud
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta sissena Nord
Horitzontal planta sissena Sud

5”
2 ½”

LONGITUD
(m)
30
10

2”
1 ½”
1 ¾”

62
57
10

1 ½”
2”

65
53
10

1 ½”
2”

60
53
10

1 ½”
2”
2 ½”

60
53
10

2”
2”
2 ½”

60
53
10

1 ½”
2”
1 ½”

57
44
1

1 ¼”
1 ¼”

-
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AIGUA CALENTA SANITÀRIA-RETORN

AIGUA CALENTA SANITÀRIA-IMPULSIÓ
DESCRIPCIÓ DEL TRAM

DIÀMETRE (“)

Montant general vertical
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta baixa Nord
Horitzontal planta baixa Sud
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta primera Nord
Horitzontal planta primera Sud
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta segona Nord
Horitzontal planta segona Sud
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta tercera Nord
Horitzontal planta tercera Sud
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta quarta Nord
Horitzontal planta quarta Sud
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta cinquena Nord
Horitzontal planta cinquena Sud
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta sissena Nord
Horitzontal planta sissena Sud

5”
1 ½”

LONGITUD
(m)
30
10

1 ¼”
1 ¼”
1”

62
57
10

¾”
1 ½”

65
53
10

1”
1 ¼”
1 ½”

60
53
10

1”
1 ¼”
2”

60
53
10

1 ½”
1 ½”
1 ¼”

60
53
10

1”
1”
1 ¼”

57
44
1

¾”
1”

-

DESCRIPCIÓ DEL TRAM

DIÀMETRE (“)

Montant general vertical
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta baixa Nord
Horitzontal planta baixa Sud
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta primera Nord
Horitzontal planta primera Sud
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta segona Nord
Horitzontal planta segona Sud
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta tercera Nord
Horitzontal planta tercera Sud
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta quarta Nord
Horitzontal planta quarta Sud
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta cinquena Nord
Horitzontal planta cinquena Sud
Alimentació
abans
bifurcació
horitzontals
Horitzontal planta sissena Nord
Horitzontal planta sissena Sud

5”
1 ½”

LONGITUD
(m)
30
10

1 ¼”
1 ¼”
1”

62
57
10

¾”
1 ½”

65
53
10

1”
1 ¼”
1 ½”

60
53
10

1”
1 ¼”
2”

60
53
10

1 ½”
1 ½”
1 ¼”

60
53
10

1”
1”
1 ¼”

57
44
1

¾”
1”

-
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AIGUA CALENTA PER CLIMATITZACIÓ-RETORN

AIGUA CALENTA PER CLIMATITZACIÓ-IMPULSIÓ
DESCRIPCIÓ DEL TRAM

DIÀMETRE (“)

Montant general vertical planta
baixa-primera-segona
Bifurcació planta baixa
Horitzontal planta baixa Nord
Horitzontal planta baixa Sud
Bifucarció planta primera
Horitzontal planta primera Nord
Horitzontal planta primera Sud
Bifurcació planta segona
Horitzontal planta segona Nord
Horitzontal planta segona Sud
Montant general vertical planta
tercera-quarta-cinquena-sissena
Bifurcació planta tercera
Horitzontal planta tercera Nord
Horitzontal planta tercera Sud
Bifurcació planta quarta
Horitzontal planta quarta Nord
Horitzontal planta quarta Sud
Bifurcació planta cinquena
Horitzontal planta cinquena Nord
Horitzontal planta cinquena Sud
Bifurcació planta sissena
Horitzontal planta sissena Nord
Horitzontal planta sissena Sud

6”

LONGITUD
(m)
15

4”
3”
2”
3”
2 ½”
1 ½”
3”
2 ½”
2 ½”
6”

10
63
57
10
65
56
10
60
53
30

3”
2 ½”
2 ½”
3”
1 ¼”
3”
3”
2 ½”
2”
1”
½”
¾”

10
60
53
10
60
53
10
57
44
1
-

DESCRIPCIÓ DEL TRAM

DIÀMETRE (“)

Montant general vertical planta
baixa-primera-segona
Bifurcació planta baixa
Horitzontal planta baixa Nord
Horitzontal planta baixa Sud
Bifucarció planta primera
Horitzontal planta primera Nord
Horitzontal planta primera Sud
Bifurcació planta segona
Horitzontal planta segona Nord
Horitzontal planta segona Sud
Montant general vertical planta
tercera-quarta-cinquena-sissena
Bifurcació planta tercera
Horitzontal planta tercera Nord
Horitzontal planta tercera Sud
Bifurcació planta quarta
Horitzontal planta quarta Nord
Horitzontal planta quarta Sud
Bifurcació planta cinquena
Horitzontal planta cinquena Nord
Horitzontal planta cinquena Sud
Bifurcació planta sissena
Horitzontal planta sissena Nord
Horitzontal planta sissena Sud

6”

LONGITUD
(m)
15

4”
3”
2”
3”
2 ½”
1 ½”
3”
2 ½”
2 ½”
6”

10
63
57
10
65
56
10
60
53
30

3”
2 ½”
2 ½”
3”
1 ¼”
3”
3”
2 ½”
2”
1”
½”
¾”

10
60
53
10
60
53
10
57
44
1
-
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AIGUA FREDA PER CLIMATITZACIÓ-RETORN

AIGUA FREDA PER CLIMATITZACIÓ-IMPULSIÓ
DESCRIPCIÓ DEL TRAM

DIÀMETRE (“)

Montant general vertical planta
baixa-primera-segona
Bifurcació planta baixa
Horitzontal planta baixa Nord
Horitzontal planta baixa Sud
Bifucarció planta primera
Horitzontal planta primera Nord
Horitzontal planta primera Sud
Bifurcació planta segona
Horitzontal planta segona Nord
Horitzontal planta segona Sud
Montant general vertical planta
tercera-quarta-cinquena-sissena
Bifurcació planta tercera
Horitzontal planta tercera Nord
Horitzontal planta tercera Sud
Bifurcació planta quarta
Horitzontal planta quarta Nord
Horitzontal planta quarta Sud
Bifurcació planta cinquena
Horitzontal planta cinquena Nord
Horitzontal planta cinquena Sud
Bifurcació planta sissena
Horitzontal planta sissena Nord
Horitzontal planta sissena Sud

6”

LONGITUD
(m)
15

4”
3”
2”
3”
2 ½”
1 ½”
3”
2 ½”
2 ½”
6”

10
63
57
10
65
56
10
60
53
30

3”
2 ½”
2 ½”
3”
1 ¼”
3”
3”
2 ½”
2”
1”
½”
¾”

10
60
53
10
60
53
10
57
44
1
-

DESCRIPCIÓ DEL TRAM

DIÀMETRE (“)

Montant general vertical planta
baixa-primera-segona
Bifurcació planta baixa
Horitzontal planta baixa Nord
Horitzontal planta baixa Sud
Bifucarció planta primera
Horitzontal planta primera Nord
Horitzontal planta primera Sud
Bifurcació planta segona
Horitzontal planta segona Nord
Horitzontal planta segona Sud
Montant general vertical planta
tercera-quarta-cinquena-sissena
Bifurcació planta tercera
Horitzontal planta tercera Nord
Horitzontal planta tercera Sud
Bifurcació planta quarta
Horitzontal planta quarta Nord
Horitzontal planta quarta Sud
Bifurcació planta cinquena
Horitzontal planta cinquena Nord
Horitzontal planta cinquena Sud
Bifurcació planta sissena
Horitzontal planta sissena Nord
Horitzontal planta sissena Sud

6”

LONGITUD
(m)
15

4”
3”
2”
3”
2 ½”
1 ½”
3”
2 ½”
2 ½”
6”

10
63
57
10
65
56
10
60
53
30

3”
2 ½”
2 ½”
3”
1 ¼”
3”
3”
2 ½”
2”
1”
½”
¾”

10
60
53
10
60
53
10
57
44
1
-

5.

BOMBES CLIMATITZACIÓ

En aquest apartat i després d’analitzar els cabals i pressions pels circuits de calefacció-climatització
s’exposa el tipus de bomba a instal·lar i reflexades en els amidaments del present projecte:
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En els càlculs exposats en el present apartat s’ha tingut present els materials emprats per les
canonades com són hacer inoxidable AISI 316 L i polipropilé, indicant el seu sistema d’execució en la
memòria descriptiva i memòria d’execució del present projecte.

Ramón González Fabra
Enginyer Tècnic Industrial
Col. Núm. 13.375

Lleida, juliol de 2018

Annex 1 Càlculs
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MEMÒRIA

1.

1.1.
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2.

Promotor
Adreça
Població

OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Identificació de les obres

3.

El present Estudi de Seguretat i Higiene estableix, durant l’execució d’aquesta obra i de les
seves diferents instal·lacions, les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i
malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors.
Així mateix, servirà per fixar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora i instal·ladora
amb la finalitat de complir les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals i elaborar el Pla de Seguretat per a la fase d’execució, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Real Decret 1.627/1.997, de 24
d’Octubre, pel que s’estableixi en les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres
de construcció, i en el que a més s’implanta la obligatorietat de la inclusió d’un estudi de Seguretat i Salut, en projectes d’edificació i obra pública i les seves instal·lacions.

HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA
Avinguda Alcalde Rovira Roure, nº80
Lleida

AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Redactor E.S.S.
Titulació/ns
Col·legiat núm.
Despatx professional
Població

4.

4.1.

Les obres a dur a terme venen descrites en la memòria del present projecte i bàsicament consisteix en la substitució de la instal·lació d’aigua freda, d’aigua calenta i climatització de l’edific
fase III (edifici antic) de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

1.2.

PROMOTOR - PROPIETARI

:
:
:
:
:

Ramon González Fabra
Enginyer Tècnic Industrial
13375
Punt5 Enginy S.L.
Lleida

:
:
:
:
:

Ramon González Fabra
Enginyer Tècnic Industrial
13375
Punt5 Enginy S.L.
Lleida

DADES DEL PROJECTE

Autor/s del projecte
Autor del projecte
Titulació/ns
Col·legiat núm.
Despatx professional
Població

Objecte
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir
la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la
Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h).
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació
a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

4.2.

Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte
Coordinador de S & S
designat pel promotor
Titulació/ns
Col·legiat núm.
Despatx professional
Població

4.3.

:
:
:
:
:

Ramon González Fabra
Enginyer Tècnic Industrial
13375
Punt5 Enginy S.L.
Lleida

Justificació de l’estudi
D’acord amb el que disposa l’Article 4, del R.D. 1.627/97, de 24 d’octubre, per a les característiques de l’obra que ens ocupa, és d’obligat compliment la redacció d’un “ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT”, donat que, segons s’indica en posteriors apartats, s’acompleix algun dels
supòsits de la següent relació:

El pressupost d’Execució per contracta inclòs en el projecte és superior a 450.759,08 €.
En algun moment s’utilitzarà a més de 20 treballadors de forma simultània.
El volum de ma d’obra estimada és superior a 500 dies.
Es tracta d’obres per a túnels, galeries, conduccions soterrades i preses.
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4.4.

Policia Nacional: 091
Guardia Civil: 973249008
Protecció Civil: 112
Ajuntament: 973700300 (010)

Situació
Emplaçament
Carrer,plaça
Número
Codi Postal
Població

4.5.

ANNEX 2. Estudi de Seguretat i Salut

:
:
:

:

Hospital Unversitari Arnau de Vilanova
Avinguda Alcalde Rovira Roure
80
25198
Lleida

:
:

Centres D'atenció Primària: CAP Eixample
Avinguda Balmes, 4
25006 Lleida
Telèfon: 973 280 957
CAP Balàfia-Pardinyes-Secà de Sant Pere
Avinguda Alcalde Recasens, 2
25005 Lleida
Telèfon: 973 230 635

Comunicacions
Carretera

:

Ferrocarril

:

Línia Autobús :
Telèfon
Fax
E – mail
Altres

:
:
:
:

Ctra. N-240, Avinguda Alcalde Rovira Roure, Avinguda Pinyana i
Arquitecte Gomà
AVE, S/121 i Regionals fins a Estació Lleida-Pirineus, Plaça
Berenguer IV, S/N, Lleida
SARBUS L2, L3, L5 i L6 de Lleida

CAP Bordeta-Magraners
C. d'en Boqué, s/n
25001 Lleida
Telèfon: 973 21 14 77

973 248100 i 973 705200

CAP Cappont
C. Marquès de Leganés, s/n
25001 Lleida
Telèfon: 973 21 01 75

arnau.lleida.ics@gencat.cat
41°37'33.4"N 0°36'45.8"E

El solar no té problemes d’accessibilitat ja que en l’actualitat està totalment urbanitzat. Té fàcil
accés tant per a personal com per a trànsit rodat.

4.6.

Subministrament i Serveis
Aigua
Electricitat
Sanejament

4.7.

4.8.

Es disposa de xarxa interior en les mateixes plantes on es podrà
realitzar la connexió durant les obres
Es disposa de xarxa interior en les mateixes plantes on es podrà
realitzar la connexió durant les obres
Es disposa de xarxa interior en les mateixes plantes on es podrà
realitzar la connexió durant les obres

Descripció de les obres a dur a terme
Per a una correcta definició dels riscos i accidents de treball que es poden produir durant
l’execució de les instal·lacions, s’haurà de determinar, per a cada tipus d’instal·lació, els diferents oficis i maquinària que intervé. La classificació es realitzarà per capítols d’actuació, obtenint el desglossament que es detalla a continuació.
La instal·lació objecte d'aquest estudi es compon dels següents apartats, segons es detalla en
la memòria descriptiva del Projecte :
- Extraure fals sostre per accedir a la zona de canonades antigues a substituïr.
- Substitució de les canonades existents.
- Treballs de soldadura per termofusió.
- Operacions de tall a les soldadures existents si fos necessari.

Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació
Nota: Aquesta informació es d’interès de tenir en la caseta de serveis per a informació en cas
de sinistre.
Per a la intervenció facultativa davant d’un sinistre amb lesions personals, es recorrerà als següents Centres Assistencials:
4.9.
AMBULÀNCIES: 061
HOSPITAL : HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA
Av. Alcalde Rovira Roure, núm. 80 25198 LLEIDA
Telèfon: 973 - 24.81.00
BOMBERS : 085
MOSSOS D’ESQUADRA : 088
Emergències: 112
Policia Local: 112

Senyalització
A l'obra s'utilitzaran les necessàries senyalitzacions homologades d'obligatorietat, informació i
prohibició. L'anagrama de cada tipus de senyalització està representat en la documentació
gràfica adjunta al final d'aquesta memòria.
Així doncs, en compte de fàcil visió (en un parament de l'obra o vestuaris, per exemple), es
disposarà d'un tauler de seguretat cobert amb plàstic transparent, el qual complirà els següents requisits :
Serà de PVC de color verd, amb lletres i marge blancs, proveït de 8 anelles metàl·liques per a
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la fixació. Ja que es tracta d'un material flexible, s'instal·larà de forma adossada sobre un suport adequat. Els avisos es fixaran al tauler amb cinta adhesiva, convenientment protegits amb
plàstic.
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4.12.

El tauler s'utilitzarà exclusivament per a temes referits a la Seguretat i Salut dirigits al personal
de les obres i subcontractats.

En aquest grup de treballs es farà referència bàsicament als riscos i normes de seguretat corresponents a l'execució i muntatge de canonades i peces especials per a conduccions, així
com a la construcció de pous, muntatge de conductes i reixetes de sanejament.

Al tauler figuraran sempre les següents inscripcions :
- Nomenament del comitè - comissió de seguretat i salut.
- Acta del comitè - comissió de seguretat i salut.
- Instruccions per a assistència d'accidents.
- Avisos de seguretat (s'adjunten models orientatius).
- Emplaçament i telèfon dels diferents centres mèdics, per a poder traslladar als accidentats,
bombers i ambulàncies.

4.10.

Riscos previsibles:
- Talls en les mans per objectes i ferramentes.
- Caigudes al mateix o a distint nivell.
- Petjades sobre objectes punxents o tallants.
- Cremades.
- Explosions per soldadures, bombones, etc.
- Sobreesforços.
- Petjada sobre materials.
- Altres.

Anàlisi de riscos i prevencions a adoptar
A continuació es relacionaran els possibles riscos que poden ocórrer durant el desenvolupament de las obres i instal·lacions, exposant-se a la vegada les mesures preventives i de seguretat que han de ser proporcionades als treballadors, i les robes de protecció personal recomanables. En aquests mecanismes s’inclouran, tant els mitjans de protecció personal com els
col·lectius.
Aquest tipus d’anàlisi es realitza, garantint per a tot aquell conjunt d’operacions que puguin tenir els mateixos riscos, pel que se’ls aplica equivalents normes col·lectives. En aquest estudi
es consideren els següents grups:
- Treballs referents a instal·lacions
- Treballs referents a oficis o unitats especials
- Treballs realitzats amb maquinària
- Mitjans auxiliars

Proteccions individuals genèriques:

ROBES DE PROTECCIÓ PERSONAL
Casc de polietilè (en cas de risc de cops en la cap)
Màscares antipols.
Filtres per a màscares.
Cinturó elàstic antivibratori.
Protecció del Cos
Granotes de treball adequats.
Vestits impermeables.
Davantals de cuir per a operacions de manteniment de
maquinària.
Protecció de les Extremitats Guants de cuir i antitall, per a manipulació de materials i
objectes.
Superiors
Protecció de les Extremitats Botes d'aigua, d'acord amb la MT-27.
Botes de seguretat Classe III.
Inferiors
Calçat adequat per a conducció de maquinària.
Protecció del Cap

Treballs referents a instal·lacions

-

Mecanismes de prevenció:
En arribar el material per a construir les xarxes (aigua, sanejament...) es prepararà el lloc per
a rebre camions, per la qual cosa es compactaran les zones toves per a evitar bolcades i atrapaments.
Les càrregues suspeses se subjectaran per dos punts estables que seran governats per soga
per dos operaris a qui dirigirà el Capatàs o el Vigilant de Seguretat.
Queda prohibit que una sola persona transport càrregues pesades directament amb les seves
mans o cos.
Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets del material com a agafadors de càrrega.
Les canonades i la resta d'accessoris de muntatge hauran de guardar-se degudament a la caseta magatzem llogada per a aquest fi.
La caseta magatzem estarà dotada de porta, forrellat i ventilació per corrent d'aire.
Quan un sol home transport trams de canonada poc pesats el farà inclinant la canonada cap a
arrere i la part del tub que va per davant superarà l'altura d'un home.
El transport de canonades pesades es realitzarà amb dos homes que seran guiats per un tercer.
Els retalls sobrants i elements fragmentats s'Iran retirant conforme es produeixin, a un lloc determinat, per al seu posterior recollida i abocament, evitant així el risc de petjades sobre objectes.
Es prohibeix soldar amb plom en llocs tancats.
Es prohibeix l'ús de encenedors i soplets encesos.
Per a evitar incendis es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura.
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Proteccions individuals:

-

ROBES DE PROTECCIÓ PERSONAL
Protecció del Cap

Protecció del Cos

Protecció
Superiors

de

les

Protecció
Inferiors

de

les

Casc de polietilè (en cas de risc de cops en la cap).
Per a soldador : ulleres contra impactes i pantalla de
soldadura de mà.
Granotes de treball adequats.
Vestits impermeables per a temps plujós.
Per a soldador : mandril de cuir.
Extremitats Guants de cuir i antitall, per a manipulació de materials
i objectes.
Guants de goma o de PVC.
Per a soldador : braçals de cuir que cobreixin els
braços i manyoples de cuir.
Extremitats Botes de seguretat.

-

Es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
Les plataformes dels bastides a utilitzar seran de 60 cm d'ample i tindran barana, barra intermèdia i sòcol de 20 cm en el cas que superi els 2 m d'altura.
Per a realitzar els treballs s’utilitzessin escales de tisora.
Per a la fixació de puntes, caragols i claus s'utilitzarà la pistola clavadora o dispositiu equivalent.
El subministrament d'energia elèctrica als operaris es farà protegint el conducte elèctric del pas
de maquinària i persones, en previsió de no produir ruptures o desgast a la coberta aïllant dels
cables.
Està prohibida la utilització directa dels terminals dels cables com a endolls.
S’utilitzessin aparells correctament aïllants.
Les preses de corrent, connexions, etc., per a màquines estaran protegides de cops i aplastaments.
S'evitarà que les persones alienes a l'obra que s'està executant puguin connectar-se a la instal·lació elèctrica amb la que s'està operant. Per això, s'avisarà d'aquesta circumstància a la
persona encarregada de l'obra o instal·lació, col·locant un cartell de senyalització i avís a l'entrada de la mateixa.

Proteccions individuals:
ROBES DE PROTECCIÓ PERSONAL
Protecció del Cap

Proteccions col·lectives:
ROBES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Senyalització General

Riscos per caiguda d'objectes, caiguda a diferents
nivells, càrregues suspeses.
Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra.
Senyal informatiu de localització de farmaciola i
d'extintor.

Protecció de les Extremitats Guants aïllants (a prova de tensió).
Superiors
Protecció de les Extremitats Botes aïllants (a prova de tensió).
Inferiors
Proteccions col·lectives:
ROBES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Senyalització General

4.13.

Instal·lacions d’electricitat
Es realitzarà aquest tipus d'instal·lació per a sistemes d'Alta Tensió, Mitja Tensió i Baixa Tensió.
Aquesta instal·lació comprèn el cablejat, les proteccions i els sistemes de comptatge per a
subministraments d'energia elèctrica de línies de força i enllumenat general o d'emergència,
inclosa la connexió amb la companyia subministradora.
Els circuits es canalitzessin amb tub encastat o de superfície, de característiques apropiades, i
els endolls estaran protegits amb la seva presa de terra corresponent.

Riscos previsibles:
- Caiguda de persones al mateix i a distint nivell.
- Electrocucions.
- Talls per l'ús de ferramentes manuals.
- Cremades produïdes per descàrregues elèctriques.
- Xafada de dits, en introduir el cable en els conductes.
Mecanismes d’actuació:

Casc de seguretat (en cas de risc de cops en la cap).

5.

5.1.

Riscos per caiguda d'objectes, caiguda a diferents nivells,
càrregues suspeses.
Perill d'electrocució.
Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra.
Senyal informatiu de localització de farmaciola.

INSTAL·LACIONS DE CANONADES I ACCESSORIS

Riscos Previsibles i mecanismes d’actuació

Riscos previsibles:
- Caiguda de persones al mateix i a distint nivell.
- Cops i talls per objectes i per l'ús de ferramentes manuals.
- Sobreesforços.
- Petjades sobre objectes punxents o tallants.
- Petjades sobre materials.
- Projecció de partícules.
- Explosions per soldadures, bombones, etc.
- Intoxicació en la manipulació de plom.
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Cremades.
Intoxicació de plom de pintura de mini.
Altres.

Mecanismes d’actuació:
- Es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
- Es cuidarà que la zona de treball estigui ben il·luminada.
- La màquines elèctriques disposaran presa de terra o doble aïllament.
- Les escales portàtils a utilitzar seran de tipus tisora.
- Les plataformes dels bastides a utilitzar seran de 60 cm d'ample i tindran barana, barra intermèdia i sòcol de 20 cm en el cas que superi els 2 m d'altura.
- En arribar el material per a construir les xarxes (aigua, sanejament...) es prepararà el lloc per a
rebre camions, per la qual cosa es compactaran les zones toves per a evitar bolcades i atrapaments.
- Les càrregues suspeses se subjectaran per dos punts estables que seran governats per soga
per dos operaris a qui dirigirà el Capatàs o el Vigilant de Seguretat.
- Queda prohibit que una sola persona transport càrregues pesades directament amb les seves
mans o cos.
- Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets del material com a agafadors de càrrega.
- Les canonades i la resta d'accessoris de muntatge hauran de guardar-se degudament a la
caseta magatzem llogada per a aquest fi.
- La caseta magatzem estarà dotada de porta, forrellat i ventilació per corrent d'aire.
- Quan un sol home transport trams de canonada poc pesats el farà inclinant la canonada cap a
arrere i la part del tub que va per davant superarà l'altura d'un home.
- El transport de canonades pesades es realitzarà amb dos homes que seran guiats per un tercer.
- Els retalls sobrants i elements fragmentats s'Iran retirant conforme es produeixin, a un lloc
determinat, per al seu posterior recollida i abocament, evitant així el risc de petjades sobre objectes.
- Es prohibeix soldar amb plom en llocs tancats.
- Es prohibeix l'ús d'encenedors i soplets encesos.
- Per a evitar incendis es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura.

Proteccions individuals:
ROBES DE PROTECCIÓ PERSONAL
Casc de polietilè de seguretat (en cas de risc de cops en la
cap).
Per a soldador : ulleres contra impactes i pantalla de
soldadura de mà.
Granotes de treball adequats.
Protecció del Cos
Vestits impermeables per a temps plujós.
Per a soldador : mandril de cuir.
Protecció de les Extremitats Guants de cuir i antitall, per a manipulació de materials i
objectes.
Superiors
Guants de goma o de PVC.
Per a soldador : braçals de cuir que cobreixen els braços i
manyoples de cuir.
Protecció de les Extremitats Botes de seguretat amb planta d'acer i amb puntera
reforçada.
Inferiors
Protecció del Cap

Proteccions col·lectives:
ROBES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Senyalització General

5.2.

Riscos per caiguda d'objectes, caiguda a diferents nivells,
càrregues suspeses.
Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra.
Senyal informatiu de localització de farmaciola i d'extintor.

Instal·lacions de conductes d’aire

Riscos previsibles:
- Caiguda de persones.
- Caiguda d'algun objecte sobre el personal.
- Talls i punxades.
- Cops i atrapaments.
- Projecció de partícules.
- Contactes elèctrics indirectes produïts en tractar amb aparells elèctrics portàtils.
Mecanismes d’actuació:
- Es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
- Es mantindrà la zona de treball ben il·luminada.
- S'evitaran les interferències amb altres treballadors.
- Les plataformes de treball seran de 60 cm d'ample i disposaran de barana, barra intermèdia i
sòcol de 20 cm, quan es treballa a més de 2 m d'altura.
- S'utilitzaran aparells portàtils amb doble aïllament.
Proteccions individuals:
ROBES DE PROTECCIÓ PERSONAL
Casc de seguretat (en cas de risc de cops en la cap).
Ulleres de seguretat.
Protecció de les Extremitats Guants de cuir.
Superiors
Protecció del Cap
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Proteccions col·lectives:
ROBES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Senyalització General

Riscos per caiguda d'objectes, caiguda a diferents nivells,
càrregues suspeses.
Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra.
Senyal informatiu de localització de farmaciola.

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta
de la canalització provisional per l'interior de l’obra.
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb
els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les
Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot
allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.
5.3.

Treballs referents a oficis o unitats especials
En aquest apartat es definiran els riscos i mesures preventives d'oficis relacionats
amb la construcció de diversos elements de l'edifici industrial que es projecta, com
a obra, muntatge d'estructures metàl·liques, revestiments, etc.
Riscos previsibles:
Caiguda de persones al buit o al mateix o a distint nivell.
Cops i caiguda d'objectes sobre persones.
Dermatitis per contactes amb el ciment.
Lesions en introduir-se partícules als ulls.
Talls en manejar ferramentes manuals.
Talls en manejar màquines ferramenta.
Sobreesforços.
Els derivats d'ambients pulverulents.
Els derivats de l'ús de migs auxiliars (borriquetes, escales, etc.).
Altres.

-

Mecanismes d’actuació:
Per a prevenir caigudes, els buits que hagin al sòl romandran protegits.
Tots els llocs en què calgui treballar estaran prou il·luminats.
Per a evitar acumulacions de restes d'obres (trossos de rajoles, fusta, etc.) s'Iran netejant periòdicament totes les zones de treball.
Si el material subministrat pel fabricant es rep en fleixos s'hauran d'evitar els riscos per vessament de la càrrega.
La ceràmica en palets es transportarà amb grua, governant la càrrega mitjançant caps amarrats
a la base de la plataforma d'elevació.

El transport manual de càrregues a l'interior de l'obra no haurà d'efectuar-lo un sol operari
recolzant-se directament sobre cos o mans, haurà d'utilitzar les carretons existents per a aquest
fi.

Proteccions individuals:
ROBES DE PROTECCIÓ PERSONAL
Protecció del Cap

Casc de polietilè (en cas de risc de cops en la cap).

Protecció del Cos

Granotes de treball adequats.
Vestits impermeables per a temps plujós.

Protecció de les Extremitats Guants de goma fins o PVC.
Guants de cuir i antitall, per a manipulació de materials i
Superiors
objectes.
Protecció de les Extremitats Botes de seguretat.
Inferiors
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

5.3.
Arrebossats i enguixats
Riscos previsibles:
- Talls i cops per ús de ferramentes (paletes, regles, mires, etc.).
- Caigudes al mateix o a distint nivell.
- Dermatitis per contacte amb el ciment.
- Cossos estranys als ulls.
- Contactes amb l'energia elèctrica.
- Sobreesforços.
Mecanismes d’actuació:
- Abans de realitzar els treballs d’esquerdat i per a evitar possibles relliscades, hauran de mantenir-se netes totes les superfícies de trànsit i de suport.
- Els bastides es formaran sobre borriquetes amb plataformes no inferiors a 60 cm d'amplària
(tres taulers travats).
- Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux.
- Les regles, taulers, etc., hauran de carregar-se al muscle, de tal forma que en caminar, l'extrem
que va per davant, es troba per damunt de l'altura del casc de qui el transporta.
- El transport d’aglomerats o àrids es realitzarà sobre carretó a mà.
- Els sacs d’aglomerats s'apilaran de forma que no obstaculitzen el pas del personal.
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−
−
Proteccions individuals:

−

ROBES DE PROTECCIÓ PERSONAL
Protecció del Cap

Casc de polietilè (en cas de risc de cops en la cap).
Ulleres de protecció contra gotes de morters i assimilables.

−

Protecció del Cos

Granotes de treball adequats.

−

Protecció de les Extremitats Guants de goma o PVC fins, per a treballs amb morters i
guix.
Superiors
Guants de cuir i antitall, per a manipulació de materials i
objectes.
Protecció de les Extremitats Botes de seguretat.
Inferiors

−

−

−
Proteccions col·lectives:

−

ROBES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Senyalització General

5.4.

Obligatori l'ús de casc i guants.
Riscos per caiguda d'objectes, caiguda a diferents nivells,
càrregues suspeses, incendi.
Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra.
Senyal informatiu de localització de farmaciola.

−

−

Precaucions prevenció incendis
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització
del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les
següents
−
La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb
risc d’incendis o explosions.
−
Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà
en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran
allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes
Químics.

•

S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de
dipositar els residus inflamables, retalls, etc.
Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip
de soldadura oxiacetilènica.
L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats
3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.
Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.
Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els
voltants de les màquines.
Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a
mà, terra o sorra.
La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
conducta a seguir en aquests treballs.
Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant.
Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturarse ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre,
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil,
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables,
amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els
mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.
Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
−
Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70
m del sòl.
−
En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no
excedirà de 25 m.
−
En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no
excedirà de 15 m.
−
Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.
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6.2.
6.

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL. MESURES DE PROTECCIÓ
NOSOCOMIALS
6.3.
Cal ressaltar les dificultats que genera la pròpia ubicació de les zones a treballar i dels equips a
substituir dins de l’àmbit dels serveis Hospitalaris. Per la situació de les obre dins d’un entorn d’ús
hospitalari es fa necessària l’aplicació d’actuacions per a la prevenció d’infeccions nosocomials
que poden ser ocasionades per les obres projectades, donat que aquestes activitats poden
facilitar la vehiculització de fongs i bacteris que en poden ser causa. Per a la definició de les
mesures protectores necessàries s’han seguit les directius de la documentació disponible sobre el
tema, principalment recollida als següents documents:
- “Recomanacions per a la prevenció de la infecció als centres sanitaris - Prevenció de la infecció
nosocomial relacionada amb el desenvolupament d’obres als centres Sanitaris”, publicat pel
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de data setembre 2007.
-“Guies tècniques del Grup ICS - MESURES PER A LA PREVENCIÓ D’INFECCIONS
NOSOCOMIALS EN LA REALITZACIÓ D’OBRES ALS CENTRES SANITARIS DE L’ICS, de data
juny del 2.004.
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es
defineixen i detallen tot seguit:

6.1.

Serveis higiènics
•

Lavabos

Vestuaris

Menjador
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2
per treballador que mengi a l’obra.
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a
dipositar les escombraries.

6.4.

Local de descans
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis.
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

6.5.

Local d'assistència a accidentats
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de:
−
−
−

una farmaciola,
una llitera,
una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a
prop dels llocs de treball.

Com a mínim un per a cada 10 persones.

•

Cabines d’evacuació

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim,
per a cada 25 persones

•

Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari
de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el
quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i
bombers.
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50
treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari
farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista
de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada
antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques

Substitució de la instal·lació d’aigua freda, d’aigua calenta i climatització de l’edifici fase III de l’HUAV

compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic
equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a
cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de
guants esterilitzats i torniquet.
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o
portàtil, custodiada per l’encarregat.
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils,
cotó hidròfil,
benes,
esparadrap,
apòsits adhesius,
estisores,
pinces,
guants d’un sol ús.

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera
immediata el material utilitzat o caducat.

7.

7.1.

PLEC DE CONDCIONS TÈCNIQUES

NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940)
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general de seguridad e higiene
en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971).
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952)
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953)
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970)
(C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970)
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973)
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. BOE núm. 82, 06/03/1971)
Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE
núm. 170, 18/07/1977)
* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981)
Reglamento de explosivos.
Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 214, 07/09/1978)
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* Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 109, 06/05/1980)
Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos
Voladuras Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.
Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 195, 16/08/1994) (C.E. BOE núm. 260, 31/10/1994)
Reglamento de seguridad en las máquinas.
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 173, 21/07/1986)
(C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986)
* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989)
* Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del Ministerio de
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 11/04/1991)
* Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991)
Infracciones y sanciones en el orden social.
Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988)
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de
manejo mecánico.
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 121,
20/05/1988)
ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras".
Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 162, 07/07/1988) (C.E. BOE núm. 239, 05/10/1988)
* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm 115,
14/05/1990)
Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas".
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm.
24/12/1996)
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995)
* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995)
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 de junio de 1996,
del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996)
Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de
los equipos de protección individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993)
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57,
08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE
núm. 280, 22/11/1984)
* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987)
* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Real
Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991)
Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se
aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de
enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento.
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 05708/1993)
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques.
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075,
30/11/1988)
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Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de
actividades de empresas y centros de trabajo.
Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 117, 16/05/1988)
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el
trabajo.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 126,
26/05/1990)
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE
29/03/1995)
Prevención de riesgos laborales.
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995)
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27,
31/01/1996)
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97,
23/04/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97,
23/04/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97,
23/04/1997)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997)
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997)
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras.
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 240,
07/10/1997)
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256,
25/10/1997)
S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció.
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998)
Conveni col.lectiu provincial.
LLEI 54/2003, de 12 de desembre, de la reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals
(BOE, núm. 298)

8.

TRACTAMENT DE RESIDUS
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de resi-
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dus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que
cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o
l’enderroc o desconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el
lloc on portarà els seus residus de construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això
comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.
9.

TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial
del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o
manipulació.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i
40 h/setmana.

9.1.

Manipulació
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles
vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de
Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de
treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:
−
Amiant.
−
Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
−
Sílice.
−
Vinil.
−
Urea formol.
−
Ciment.
−
Soroll.
−
Radiacions.
−
Productes tixotròpics (bentonita)
−
Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
−
Gasos liquats del petroli.
−
Baixos nivells d’oxigen respirable.
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−
−
9.2.
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Animals.
Entorn de drogodependència habitual.

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.

Delimitació / condicionament de zones d'apilament

•

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i
com a mínim amb el text en idioma espanyol.

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de
les substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres
i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes
amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.

10.

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o
l’accés a edificis i guals.

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el
Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses:

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Explosius

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments
de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència
d’explosius i la prohibició de fumar.

•

Situació de casetes i contenidors
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de
comburents i la prohibició de fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.
•

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

CONDICIONS DE L'ENTORN
Ocupació del tancament de l’obra

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer
lliurament.

•

Corrosius, Irritants, sensibilitzants

10.1.

Serveis afectats
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general,
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no ga-
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ranteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa
sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.
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Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball, OM
17/05/74, BOE 29 de març de 1974, en els casos suposats que no existeixi homologació, seran de
qualitat adequades a la missió encomanada.
Quan la peça s'espatlli per qualsevol raó és reposarà de seguida.
A)

10.2.

Servituds
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes
relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de
llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat
ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions.
Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el
Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

10.3.

Característiques meteorològiques
El clima és continental de forta influència mediterrània. És força sec i àrid a l'estiu, i humit a la
tardor i l'hivern, amb temperatures mitjanes que abasten entre els 14-16 °C i oscil·lacions que
van entre els 38 °C de l'estiu a una mitjana de 0 °C a l'hivern.
Les precipitacions són escasses i irregulars, i són habituals els bancs de boira, sobretot durant
la tardor i l'hivern.

10.4.

Característiques del terreny
En aquest projecte no està previst la modificació estructural de l’edifici existent per la qual
cosa no és necessari un estudi geotècnic al respecte.

10.5.

Característiques de l'entorn

El solar no té problemes d’accessibilitat ja que en l’actualitat està totalment urbanitzat. Té fàcil accés
tant per a personal com per a trànsit rodat.
L'edifici és aïllat i es trova limítrof a la zona urbana de la ciutat de Lleida. Limitant amb l'avinguda de
Pinyana i l'avinguda Alcalde Rovira Roure (N-240).
Pel seu caràcter limítrof, l'entorn de la parcel·la és residencial, amb un institut, i agrari.
11. PRESCRIPCIONS QUE HAN DE CUMPLIR ELS MITJANS
DE SEGURETAT
Tota la roba de protecció col.lectiva o personal, tindrà fixat un terme de vida útil, rebutjant-se el seu
termini.
En el quadre de preus unitaris 3 usos, vol dir 3 obres, prenent-se aquesta norma com a general. Quan
no es denomini cap usatge, vol dir que la seva amortització sols és per un obra, i per tant quan s'utilitzi
un element de nou usatge, i ja hagi estat utilitzat, representarà una disminució de preu o la recepció
d'un de nou. L'acceptació d'una peça usada necessitarà l'aprovació expressa.
La seguretat dintre de la seguretat, representa que per la col·locació de medis de protecció col.lectius,
el personal romandrà protegit individualment.

Casc de seguretat no metàl.lics.

Classes N casc d'ús normal.
Classes E casc d'ús especial, en risc elèctric. Baixa tensió classe EB, alta tensió, es a dir, superior a
1000 volts EAT.
Condicions:
Subjecció integral i modulable.
Resistència a cops i xocs.
No superar un pes de 450 Kgs.
Fabricat de materials de combustió lenta i resistent a greixos i ambient atmosfèric.
B)

Protectors auditius. MT 21/09/75.

Condicions:
Es col.locaran com a mínim a partir de 50 DB, o en condicions adverses.
El protector auditiu s'ajustarà convenientment.
S'aconsella el casc auditiu en lloc del tap, evitant el furóncol.
Es dimensionarà l'aïllament acústic en funció de la pressió sonora.
C)

Viseres per soldadors.

Característiques i prescripcions:
Garantir un cert aïllament tèrmic.
Pocs conductors d'electricitat.
No superar un pes de 600 grs.
No produir dermatosi.
Vidres de protecció contra radiacions sense defectes i òpticament neutres.
Vidres resistents al calor, la humitat i a l'impacte.
D)

Guants aïllants de l'electricitat.

Condicions:
A cada tensió correspondrà un aïllament a la corrent que circuli per evitar perforacions, expressat de
manera indeleble, voltatge màxim per el qual ha estat fabricat.
Manca de costura o dermació que minvi les seves propietats.
E)

Calçat de seguretat contra impactes mecànics.

Característiques generals:
Estaran adequades les proteccions al medi agressor, químic, calor, mecànic, humitat, electricitat i
perforació.
El calçat cobrirà adequadament el peu, permetin desenvolupar un moviment normal al caminar.
F)
Banquetes aïllants de maniobres. MT-6. BOE 05/09/75.
Condicions:
En determinats treballs en tensió quan no pugui suprimir-se aquesta, s'habilitarà una banqueta aïllant 5
vegades la tensió en circulació.
G)

Protecció de l'aparell respiratori.

MT-7 adaptadors facials BOE 06/09/75.
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MT-8 filtres mecànics BOE 08/09/75.
MT-9 caretes autofiltrants BOE 09/09/75.
MT-10 filtres químics i mixtes contra amoníac BOE 10/09/75.
MT-12 filtres químics i mixtes contra monòxid de carbó BOE 13/07/77.
MT-14 filtres químics i mixtes contra clor BOE 21/05/78.
MT-15 filtres químics i mixtes contra anhídrid sulfurós BOE 21/06/78.
MT-20 equipaments de protecció de vies respiratòries semiatòmiques d'aire fresc, amb mànega de
respiració BOE 05/01/81.
MT filtres químics i mixtes contra àcid sulfúric BOE 03/04/81.
Es col.locaran els filtres d'acord amb les normes del
fabricant i a la compatibilitat del tòxic a aïllar dintre del filtre, i exhalació. En aquest cas cal prevenir
possibles inhalacions del refrigerant R404.
H)
Guants de protecció contra agents químics.
El tipus de protector de guant, guardarà relació de compatibilitat amb l'àcid o matèria agressora, i no
presentarà minves d'estanquitat.
I)

Cinturons de seguretat.

MT-13 cinturó de subjecció BOE 02/09/77.
MT-21 cinturó de suspensió BOE 16/03/81.
MT-22 cinturó de caiguda BOE 17/03/81.
A cada tipus de treball, subjecció, suspensió o previsió de caiguda s'assignarà el corresponent cinturó
per evitar lesions, per esforços abdominals.
El conjunt de cinturons i amortitzadors garantirà una caiguda menor de 0,6 m.
L'ancoratge suportarà al menys 700 Kg., i sempre amb relació a l'esforç més favorable que pugui
desenvolupar-se.
J)

Oculars contra impactes.

MT-16 Ullera de muntura tipus universal per protecció contra impactes BOE 17/08/78.
MT-17 Oculars de protecció contra impactes BOE 09/09/78.
MT-18 Oculars filtrants per viseres de soldadors BOE 21/06/79.
S’escollirà el protector ocular en funció del tipus d'element agressor.
Seran materials d'ús oftàlmic i neutres.
Tindran la resistència química, física i mecànica, les muntures per amortir i evitar la caiguda del
protector òptic.
Portaran impresa en la muntura el tipus de resistència que tinguin.
K)
Botes impermeables a l'aigua i la humitat.
Es faran servir botes altes de goma.
Al més petit símptoma de tenir un deteriorament seran reemplaçades.
L)
Plantilles de protecció davant el risc de penetració.
La plantilla evitarà la filtració. No cal que sigui rígida, amb un espès mínim de 3 mm. i de material
resistent al punxonament.
M)

Roba de treball.

La roba de treball complirà, amb caràcter general, els següents requisits mínims:
Teixit lleuger i flexible, que pugui permetre una fàcil neteja i adequada condició de temperatura i humitat
del lloc de treball.
S'ajustarà be al cos.
S'eliminarà els elements addicionals, per evitar perill d'enganxada.
En casos especials, la roba de treball serà de teixit impermeable, incombustible o d'abric.
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Proteccions col.lectives.
Tindran la resistència mecànica, física i química adequada a la funció que hagin de complir, estimant-se
amb un coeficient de seguretat, al menys de 5.
A) Tancat de l'obra.
És obligatori tancar l'obra de manera que impedeixi al vianant, per negligència l'entrada al recinte de
l'obra. Es col.locarà una porta de dimensions adequades per el trànsit de camions o vehicles similars.
La tanca serà de 1,90/2,00 m. d'alçada.
En els recintes de soterrani es col.locarà una protecció quan es sobrepassi l'alçada de 1,5 m. mts., o bé
presència de nens per proximitats d'escoles o condicions determinades que aconsellin protegir-lo be per
manca d'il.luminació, etc...
B)

Serveis higiènics.

Tindran la resistència al menys les senyalades en les accions gravitatòries d'edificació i la seva
estabilitat complirà al menys els mateixos coeficients de seguretat.
C)

Rampes d'accés.

Tindran la pendent màxima, adequada a la potència de la maquinaria amb la seva càrrega màxima,
l'objecte d'evitar retrocessos. Es dimensionarà l'ample, d'acord per evitar esllavissaments de terres. De
la mateixa manera s'organitzarà perquè no coincideixin en la rampa dues maquines, quan l'ample
solament fos calculat per la màquina.
D)

Estintolaments i encofrats.

Tindrà la resistència davant l'hipotesi de l'acció més favorable considerant un coeficient de seguretat de
5.
E)

Talls verticals als terrenys.

No es sobrepassarà un tall vertical, sense cap filtració, apuntalament o qualsevol altre sistema, la
màxima alçada crítica, descrita en els plànols.
Quan hagi càrrega que afecti als cantells, s’haurà de recalcular i reduir la màxima alçada crítica en el
tall vertical i adequar-la a un estat d'equilibri.
F)

Xarxa de seguretat vertical.

Es col.locarà de manera que la primera planta estigui protegida en l'estructura. S'atendrà a la documentació gràfica de l'enlairament de pals i xarxes de manera que sempre els treballadors en qualsevol
circumstància estiguin protegits davant d'una caiguda al vuit.
S'empraran xarxes de desencofrats amb la mateixa filosofia de seguretat.
La secció de pals o antenes i malla de xarxa s'ajustarà a cada tipus de separació.
S'ajustarà adequadament la xarxa, en la seva part superior al pal i per la part inferior al forjat, de
manera que quedi garantida la recollida del treballador, al menys l'ancoratge de metre.
No es sobrepassarà la separació de pals de 4 m. Els estintolaments inferiors dels pals, garantiran les
reaccions suficients per no produir el tomb del pal.
Quan siguin simultànies dues fases de construcció, estructura i tancaments, és col.locaran xarxes en
l'estructura i proteccions perimetrals en els tancaments.
G)

Baranes de protecció.

Es col.locaran com a màxim el suports de les baranes a 2,65 m. La resistència mínima es de 150
Kgs./m. i amb un coeficient de seguretat de 5. La secció en fusta serà de 12x4 cm. Es composarà de
passamans a una alçada d'un metre, passamà intermedi i sòcol de 15 cm. com a mínim. No es podrà
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emprar cordes i cintes de palet. La barana serà rígida.
Es col.locaran en totes les obertures exteriors. En les zones de descàrrega de materials, s'utilitzaran,
sistemes de descàrrega que no suposin perill de caiguda de personal.
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Es protegirà la zona inferior, en presència del personal.
Els contrapesos seran estables i inalterables.
N)

H)

Aquest sistema requereix un passamà superior, a fi d'aconseguir unes rígides superiors, en el conjunt
de la barana.
I)

Xarxa de seguretat horitzontal.

Ha de limitar-se aquesta xarxa a una caiguda de personal, estimada com a màxim e m. car la fletxa que
produeix (f+7) 0981=E en kilojulis, en la xarxa, per una caiguda de 6 m. es l'ordre de 0,85 a 1,45 m. i
una distància al cantell de caiguda entre 2,70 i 4,05 m., per la qual cosa no existeix certesa que la xarxa
col·locada en vertical, la sortida màxima de la mateixa es de 3 m., pugui recollir al treballador en la seva
caiguda, s'ha interposar-ne un element metàl·lic en la caiguda.
En ancoratges tindrà la resistència adequada a l'acció que es desenvolupa per efecte de la caiguda.
J)

Plataformes de descàrrega.

Podran ésser metàl.liques o de fusta. En ambdós casos tindran baranes laterals i el personal estarà
protegit per cinturons d seguretat, ancorats a punts fixes de l'obra, mai a la plataforma.
La sobrecàrrega de la plataforma es calcularà per el pes màxim de la càrrega, més els accessoris,
dividit per la superfície i el coeficient de seguretat igual o superior a 5.
Igual condició de seguretat s'imposa als estintolaments o ancoratges de la plataforma.
S'establiran de manera que tinguin un àrea de seguretat sota elles, amb tendència a evitar impactes
damunt el personal.

Es col.locaran inexcusablement baranes a partir de 2m d'alçada.
Així mateix s'hauran de col.locar en totes les plataformes de treball que s'imposin a diferents alçades de
la bastida.
Tindran estintolaments sòlids i d'adequada resistència a la compressió en la base inferior.
S'ancorarà convenientment per evitar el seu bolcat.
Quan es facin servir acoplaments en voladissos, tenint per tant un moment de tomb, es calcularan els
ancoratges, per neutralitzar-los.
S'arriostraran per evitar tombs i trams no verticals. S'organitzarà de manera que es pugui accedir a les
diferents alçades, sense que existeixin perill d'entrada o de sortida.
En el muntatge i desmuntatge s'empraran cinturons de seguretat.
Es col.locaran xarxes o tendals quan existeixin perill d'emissió de partícules sobre el personal o
calçada.
La plataforma mínima es de 0,6 m.
Les baranes, composades per passamà superior, entremig i sòcol, tindran resistència de 150 Kg/m2.
Es protegiran les bastides de contacte de vehicles.
Es calcularà la tensió en base segons alçada i càrregues.
O)

Es col.locaran baixants d'enderrocs, per obtenir una neteja adequada i eliminar runes i pesos innecessaris en plantes.
S'organitzarà la seva col·locació de manera que tota l'obra pugui ésser evacuada d'enderroc, col.locant
en planta tremuges de recepció i expedició. A ambdós costats dels baixants es col.locaran sistemes de
protecció de caigudes de personal.

Protecció de treballs en coberta.
Q)

S'organitzaran els treballs en la coberta de manera que quedi garantida la protecció contra la caiguda
de personal de la coberta, per sistemes de xarxes, plataformes volades, bastides o sistemes de
protecció individual.
M)

Baixant d'enderrocs.

Bumerang de descàrrega.

Es la peça metàl.lica, destinada a la descàrrega semiatòmica de la grua en les plantes, mitjançant una
roda en la seva part superior.
El personal que faci la seva maniobra farà servir el cinturó de seguretat.
L)

Tendals.

Tindran la resistència adequada a la projecció de partícules que tinguin que recollir.
Tots els enganxaments en el perímetre de manera que puguin subjectar-se perimetralment i ampliar-se.
P)

K)

Bastides metàl.liques.

Barana a base de xarxa.

Bastides de penjades.

El sistema de col.locar contrapesos requerirà l'aprovació expressa de la Direcció Tècnica i facultativa de
l'obra.
L'ample mínim de la plataforma serà de 0,6 m. Els colls es realitzaran perfectament en biga fe ferro, IPN
160,2 taulons 22x 7 cm. o els colls Standard metàl.lics.
Abans de la seva primera utilització es realitzarà una prova fr càrrega. Els cables i mecanismes
d'enlairar tindrà un coeficient de seguretat al menys de 5, i estaran en condicions d'ús perfecte.
S'ancorarà per evitar moviments horitzontals, amb elements que admetessin caboteig de la bastida. Es
prohibeix lligats amb cintes de palet.
Les bastides sempre seran horitzontals, inclusiu en maniobres d'ascens o baixada.
Existirà una barana exterior composada per una passamà, a un alçada mínima de 1m. passamans
intermedi i sòcol. En la paret de mur existirà una barana alçada mínima de 0,70 m. tindran resistència
de 150 Kg/m. i rígides adequada. Es prohibeixen baranes de corda i cintes de palet.
La longitud màxima serà de 8 m. en tres trams de 2,65 m.
La màxima separació al mur serà de 0,45 m.

Marquesina de protecció contra caigudes d'objectes.

Es col.locaran marquesines de protecció per poder protegir als personal i al públic de la protecció
violenta de partícules i objectes.
Tindran la resistència per m2 suficient per esmortir l'objecte en la seva caiguda, disposant d'una visera
elevada 30º per evitar que amb el rebot caigui fora la marquesina.
Quan es faci servir passadís per fora de la tanca i passi públic es senyalitzaran i es col.locarà
il.luminació nocturna.
R)

Protecció treballs interiors, amb visera de protecció.

Per poder evitar caigudes per finestres de guixaires, i accidents anàlegs de treballadors dels buits,
obertures de façana, etc., es col.locaran viseres de protecció, de manera que constitueixi una pantalla
que impedeixi la caiguda de personal.
S)

Xarxa vertical protectora de treballs en terrasses.

En els treballs que es desenvolupen en la terrassa, que per la seva natura es realitzin sobre cavallets, o
per no habilitar-se baranes, o per causa justificada es col.locarà una xarxa que pugui protegir tot el
perímetre de la terrassa, ancorada superiorment i inferior.
T)

Protecció buit ascensor.
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Es col.locarà una protecció davant del buit de l'ascensor, permanent de manera que el personal no
pugui precipitar-se cap el buit de l'ascensor, mitjançant baranes d'alçada 1m. barana intermèdia i sòcol
de resistència 150 Kg/m.
U)

Escales de mà.

Tindran una amplada mínima de 0,5 m. S'ancorarà per la seva part superior i en la base tindran sabates
antilliscants.
Quan siguin de fusta els esglaons estaran ajustats.
No es podrà passar de l'alçada de 5m.
L'escala de mà, passarà 1m. per sobre del pis.
W)

Extintors.

Es revisaran quan sigui necessari, segons la periodicitat del fabricant.
Es tindrà cura del seu emplaçament de manera que quan es produeixi un incendi es pugui accedir al
mateix sense perill de cremades.
X)

Electricitat.

Es realitzarà d'acord amb el reglament electrotècnic de baixa tensió, així com el d'alta tensió i normes
reglaments que el desenvolupen i complementen.
La filosofia de la prevenció elèctrica, és el conjunt de la instal.lació que garantirà una protecció contra
contactes directes i indirectes, segons es descriu en el REBT, així com els enllaços.
Y)

acabament, deuran disposar del mateix grau de Seguretat que en el conjunt acabat.
La col·locació de medis de protecció col.lectiva, requerirà la utilització, en el seu cas, de sistemes de
protecció individuals. Es l'anomenada "La Seguretat dintre de la Seguretat".

Protecció d'escales d'accés.

Disposaran d'esglaons que compliran la condició 20+ h=63/65 cm. i d'amplada tot l'ample de l'estesa de
l'escala.
Es col.locaran baranes, quan existeixi un buit entre les escales, és a dir que tinguin més d'un tram entre
pisos, es protegirà tot el perímetre per evitar caigudes al buit.
Les baranes es subjectaran amb fusta perquè s'obtinguin un coeficient de seguretat de al menys 5.
V)
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Proteccions complementaries.

Les proteccions que tinguessin reflex en l'estudi de seguretat, fossin necessàries, es justificaran amb
partides d'alçada a justificar amb la aprovació expressa de la Direcció Tècnica del Projecte de
Seguretat.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
En tot el referent a l'adquisició, recepció i utilització de materials, eines o maquinària que es facin servir
per l'obra, el constructor s'atindrà a les practiques de la bona construcció, fent servir personal especialitzat i qualificat a cada part d'obra que així ho requereixi.
El Coordinador de Seguretat podrà requerir i sol·licitar documents acreditatius a l'adequada titulació.
L'Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades per el Pla de Seguretat. No obstant, l'evolució o
la pròpia maquinària, tecnificació del constructor, o les característiques dels subcontractes, poden
obligar a que el Pla s'allunyi de les previsions de l'estudi, tant en medis tècnics com valoració econòmica. Per això aquest Pla de Seguretat romandrà obert a tot el que suposi millorar la seguretat i prevenció
d'accidents, d'acord sempre amb la legislació vigent.
En medis auxiliars que pertanyen a l'obra bàsica, i no al Pla de Seguretat, permetran la correcta
execució de l'obra d'edificació, així com l’acompliment de la Seguretat del Projecte d'Estudi, i el Pla
subsegüent, devent complir amb la seguretat que requereixi cada cas, l'estrebada de terra, (si no s'ha
previst en el Pla de Seguretat), encofrats, xarxa de terres, etc...
Els treballs de muntatge i desmuntatge de sistemes de protecció des de el seu començament fins al seu

PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES
És competència exclusiva del Coordinador de Seguretat o en el seu cas de la Direcció Tècnica
l'aprovació del Pla de Seguretat, així com les modificacions en funció del procés d'execució de l'obra, de
les omissions i contradiccions aparents i de la expedició d'ordres complementaries per el desenvolupament del mateix.
Els treballs a realitzar, estaran subjectes a les disposicions del Pla de Seguretat, a les modificacions
aprovades expressament i a les ordres i instruccions complementaries emeses pel Coordinador de
Seguretat o per la Direcció Tècnica.
Tots els materials satisfaran les condicions establertes en la documentació del Pla de Seguretat. Es
refusaran les que no s'ajustin a les prescripcions o siguin defectuoses o no reuneixin condicions de
solidesa.
Quan el Coordinador de seguretat o la Direcció Tècnica tingués fonaments per creure en l'existència del
no compliment de determinacions del Pla de Seguretat, podrà donar ordre en qualsevol moment i
sense càrrec, els treballs necessaris per el seu arranjament.
El contractista no podrà decidir, sense l'aprovació del Coordinador de Seguretat o en el seu cas de la
Direcció Tècnica cap variació del Pla de Seguretat o d'una modificació que estigui aprovada.
El contractista estarà obligat a complir les condicions del Plec de Condicions, Memòria, Plànols i
Pressupost, les especificacions de la contracta i les ordres complementàries que el Coordinador de
Seguretat o de la Direcció Tècnica de l'obra.
El contractista comunicarà fermament i amb la deguda antelació, l'inici dels treballs d'elevat risc o
aquells que hagin de quedar amagats, a l'objecte del seu examen i aprovació del Coordinador de
Seguretat o de la Direcció Tècnica de l'obra en el seu cas
S'anotaran en el Llibre d'Incidències, l'inobservancia de les instruccions i recomanacions preventives
recollides en l'Estudi de Seguretat i Pla de Seguretat.
Efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències, Coordinador de Seguretat o en el seu cas la Direcció
facultativa, trametrà en el termini de 24 hores, cada una de les copies als destinataris previstos, es a dir,
Inspecció de Treball, Direcció Facultativa i Tècnica del Comitè de Seguretat i Salut i del Constructor o
Propietari segons els casos.
D’acord amb l’establert en la Llei 31/1995 de 8 de novembre sobre Prevenció de Riscos Laborals, i la
Llei 54/2003, de 12 de desembre de reforma del marc normativa de la prevenció de riscos laborals, d’on
les empreses estan obligades a efectuar una anàlisi o valoració de riscos prèvia a l’inici dels treballs.
Per a aquesta obra i desglossats per activitats de la mateixa, són:

Camió-grúa
A)

Riscos detectables més comuns

Bolcada del camió.
Atrapaments.
Caigudes al pujar o baixar a la zona de comandament.
Atropellament de persones.
Desplomat de càrregues.
Cops per la càrrega a paraments.
Altres.
B)

Normes o mesures preventives
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Abans de començar les maniobres de càrrega s’instal·laran falques que immobilitzin en les quatre rodes
i els gats estabilitzadors.
Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigits per un especialista en prevenció de riscos per
maniobres incorrectes.
Els ganxos de penjament estaran dotats de tanques de seguretat.
Es prohibeix expressament sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del camió en
funció de l'extensió braç-grua.
El conductor de la grua tindrà en tot moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos possible, les
maniobres seran expressament dirigides per un senyalista, en prevenció de riscos per maniobres
incorrectes.
Les rampes per a l'accés del Camió-grua no superaran el 20% de pendent, en prevenció de riscos de
bolcada.
Es prohibeix realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan la superfícies de recolzament del
camió estigui inclinada cap al costat de la càrrega, en prevenció d'accidents per bolcada.
Es prohibeix fer tibades esbiaixades de la càrrega.
Es prohibeix arrossegar càrregues amb el Camió-grua.
Les càrregues en suspensió, per tal d'evitar cops i balanceigs es guiaran mitjançant cordes de govern.
Es prohibeix la permanència de persones entorn al camió a distàncies inferiors a 5m.
Es prohibeix la permanència sota càrregues en suspensió.
El conductor del camió grua estarà en possessió del Certificat d'Acreditació de la seva vàlua.
Al personal encarregat del maneig del camió-grua se li lliurarà de la següent normativa de seguretat:
C)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Normes de seguretat per als treballadors del camió-grua.
Mantingui la màquina allunyada de terrenys insegurs.
Eviti de passar el braça de la grua, amb càrrega o sense ella sobre el personal.
Pugi i baixi de la grua pels llocs previstos amb tal finalitat.
No salti mai directament al terra des de la màquina si no es per un imminent risc per a la seva
integritat física.
Si entra en contacte amb una línia elèctrica demani auxili amb la botzina i esperi a rebre
instruccions. No intenti abandonar la cabina encara que el contacte amb l'energia elèctrica hagi
acabat. No permeti que ningú toqui el camió, pot estar carregat d'electricitat.
No faci per vostè mateix maniobres en llocs estrets. Demani l'ajuda d'un senyalista.
Asseguri la immobilitat del braç de la grua abans de començar un desplaçament. Posi'l en
posició de viatge.
No permeti que ningú s'enfili de la càrrega ni es pengi del ganxo.
Netegi les seves sabates de fang o grava abans de pujar a la cabina.
No realitzi mai arrossegaments de càrregues o tibades esbiaixades, la grua pot bolcar i en el
millor dels casos, les pressions i esforços realitzats poden danyar els sistemes hidràulics del
braç.
Mantingui a la vista la càrrega. Si ha de mirar cap a un altre costat, pari les maniobres.
No intenti sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per a ser aixecada.
Aixequi una sola càrrega cada vegada, la càrrega de diferents objectes pot resultar problemàtica i difícil de governar.
Asseguri's que la màquina està estabilitzada abans d'aixecar les càrregues. Posi en servei els
gats estabilitzadors totalment estesos.
No abandoni la màquina amb una càrrega suspesa.
No permeti quan hagin operaris sota càrregues suspeses.
Abans d'aixecar una càrrega comprovi en la taula de càrregues de la cabina la distància màxima
d'extensió del braç.
Respecti sempre les taules, rètols i senyals que hi hagin a la màquina i faci que les respectin la
resta del personal.
Eviti el contacte directe amb el braç telescòpic en servei.
Abans de posar en servei la màquina, comprovi tots els dispositius de frenada.
No permeti que la resta de personal accedeixi a la cabina o utilitzi el comandament.
No permeti que s'utilitzin, eines de penjament defectuoses.
Asseguri's de que tots els ganxos de les eines de penjament tinguin pestell de seguretat que
eviti el desenganxat fortuït.
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24)

D)

Utilitzi sempre les peces de protecció que se li indiquin a l'obra.
A la porta d'accés a l'obra, se li lliurarà al conductor del camió·grua, de la següent normativa de
seguretat:
Normes de seguretat per a visitants:

a) Atenció, penetra vostè en una zona de risc, segueixi les instruccions del guia.
b) Respecti les senyals de tràfic intern.
c) Si desitja abandonar la cabina de la grua, utilitzi el casc de seguretat que se li ha lliurat, juntament
amb aquesta nota.
d) Situï’s per a realitzar el treball, en el lloc o zona que se li assenyalarà.
E)

Peces de protecció personal recomanables

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades.
- Casc de polietilè.
- Guants de cuir.
- Botes de seguretat.
- Roba de treball.
- Calçat per a conducció.
- Grua autopropulsada
Riscos detectables més comuns
- Bolcada de la grua autopropulsada.
- Atrapaments.
Caigudes a diferent nivell.
- Atropellament de persones.
- Cops per la càrrega.
- Desplomat de l'estructura en muntatge.
- Contacte amb línia elèctrica.
- Caigudes al pujar o baixar de la cabina.
- Cremades (manteniment).
- Altres.
F)

Normes o mesures preventives.

La grua utilitzada tindrà al dia, el llibre de manteniment, en prevenció de riscos per fallada mecànica.
El ganxo de la grua autopropulsada estarà dotat de pestell de seguretat, en prevenció de riscos per
despreniments de la càrrega.
A la porta d'entrada a l'obra, se li lliurarà al conductor de la grua de la següent normativa de seguretat:
G)

Normes de seguretat per a visitants:

a) Atenció, penetra vostè en una zona de risc, segueixi les instruccions del guia.
b) Respecti les senyals de tràfic intern.
c) Si desitja abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi sempre el casc de seguretat que se li ha lliurat
juntament amb aquesta nota.
d) Situï’s per a realitzar el seu treball, en el lloc que se li senyalarà.
El Vigilant de Seguretat comprovarà el correcte recolzament dels gats estabilitzadors abans d'entrar en
servei la grua autopropulsada.
Es tindrà en obra una partida de taulons de 9cm. d’espessor, per tal de ser utilitzades com a plataformes de repartiment de càrregues dels gats estabilitzadors en el cas d'haver de fonamentar sobre
terrenys tous.
Les maniobres de càrrega i descàrrega, estaran sempre guiades per un especialista, en previsió de
riscos per maniobres incorrectes.
Es prohibeix expressament de sobrepassar la càrrega màxima autoritzada pel fabricant de la grua
autopropulsada, en funció de la longitud en servei del braç.
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El conductor de la grua tindrà sempre a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos possible, les
maniobres estaran expressament dirigides per un senyalista.
Es prohibeix utilitzar la grua per a arrossegar càrregues, pel fet de ser una maniobra insegura.
Es prohibeix d'estar o fer treballs dins el radi d'acció de càrregues suspeses.

Serra circular

H) Normes o mesures de seguretat per als operadors del camió-grua.

a) El de serra, per tallar fusta, amb un disc de 350 x 22 mm.
b) El de carborúndum, per tallar el material ceràmic, marbre, metàl·lic, etc., amb un disc de 350 x 22
mm.
Característiques.
Potència: 4 HP.
Revolucions: 3000 r.p.m.
Corretja trapezoïdal.
Carcassa i mitjans de protecció per cada operació.
Corrent elèctric trifàsica a 220/380 V.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
I)

Mantingui la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. Pot bolcar la
màquina.
Eviti passar el braç de la grua, amb càrrega o sense per sobre del personal.
No faci marxa enrera sense l'ajuda d'un senyalista.
Pugi o baixi de la cabina i plataformes pels llocs previstos amb aquesta finalitat.
No salti mai directament al terra des de la màquina si no és per un imminent risc per a la seva
integritat física.
Si entra en contacte amb una línia elèctrica, demani auxili amb la botzina i esperi a rebre
instruccions. No intenti abandonar la cabina encara que el contacte hagi desaparegut, podria
patir lesions. No permeti que ningú toqui la màquina, pot estar carregada d'electricitat.
No faci per vostè mateix maniobres en espais estrets. Demani ajuda a una senyalista.
Asseguri la immobilitat del braç de la grua, abans d'iniciar cap desplaçament. Posi-ho en la
posició de viatge.
No permeti que ningú s'enfili sobre la càrrega o es pengi del ganxo.
Netegi sempre les seves sabates de fang o grava que puguin tenir abans de pujar a la cabina.
No faci mai arrossegaments o tibades esbiaixades. La grua pot bolcar, i en el millor dels casos,
les pressions i esforços realitzats poden danyar els sistemes hidràulics del braç.
Mantingui la càrrega a la vista. Si ha de mirar cap a un altre lloc, pari les maniobres.
No intenti de sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per a ser aixecada. Els sobreesforços
poden danyar la grua.
Aixequi una sola càrrega cada cop.
Asseguri's de que la màquina està estabilitzada abans d'aixecar les càrregues. Posi en servei
els gats estabilitzadors totalment estesos, és la posició més segura.
No abandoni la màquina amb una càrrega suspesa.
No permeti que hagin treballadors sota càrregues suspeses.
Abans d'aixecar una càrrega, comprovi en la taula de la cabina la distància d'extensió màxima
del braç. No sobrepassi el límit marcat per la taula.
Respecti sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i faci que les respectin la
resta del personal.
Abans de posar en servei la màquina, comprovi tots els dispositius de frenada.
No permeti que la resta de personal accedeixi a la cabina o faci anar els comandaments.
No consenti que s'utilitzin aparells de penjament defectuosos.
Asseguri's que tots els aparells de penjament tinguin pestell de seguretat que eviti el desenganxat fortuït.
Utilitzi sempre les peces de protecció que se li indiquin a l'obra.
Peces de protecció personal recomanables.

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades.
- Casc de polietilè.
- Guants de cuir.
- Guants impermeables.
- Botes de seguretat.
- Roba de treball.
- Calçat antilliscant.
- Sabates per a conducció.

El seu ús es destinarà a tallar les diferents peces que participin a l'obra. Hi ha dos tipus de disc que
depenent del material que s'ha de tallar:

A)

Riscos detectables més comuns

Talls.
Cops per objectes.
Abrasions.
Atrapaments.
Emissió de partícules.
Sobreesforços (tall de taulons).
Emissió de pols.
Soroll ambiental.
Contacte amb energia elèctrica.
Altres.
B)

Normes o mesures preventives

La màquina de serra circular es col·locarà a una distància superior a 3m. de la vora de sostres, amb
l'excepció que estiguin efectivament protegits (xarxes, baranes, ampits de remat...).
Les serres circulars en aquesta obra, no es col·locaran a l'interior d'àrees de batut de càrregues
suspeses del ganxo de la grua, per tal d'evitar el risc de vessament de la càrrega.
Les màquines de serra circular, estaran senyalitzades mitjançant senyals de perill amb rètols que
diguin: «Prohibit utilitzar a persones no autoritzades", en prevenció de riscos per imperícia.
Les màquines de serra circular estaran dotades dels següents elements de protecció: Carcassa de
cobriment del disc; ganivet divisor del tall; empentador de la peça a tallar i guia; carcassa de protecció
de les transmissions per politges; interruptor estanc; connexió a terra.
En aquesta obra, al personal autoritzat per al maneig de la serra de disc se li lliurarà la següent
normativa d'actuació:
Normes de seguretat per al maneig de la serra de disc:
Abans de posar la màquina en servei comprovi que no està anul.lada la connexió a terra, en cas
afirmatiu, avisi al Vigilant de Seguretat per tal que sigui repassat el defecte i no treballi amb la serra, pot
patir accidents per causa de l'electricitat.
Comprovi que l'interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-ho, avisi al Vigilant de Seguretat per tal
que sigui substituït, evitarà accidents elèctrics.
Utilitzi l'empentador per a treballar amb la fusta; consideri que, de no fer-ho pot perdre els dits de les
mans. Desconfiï de la seva habilitat. Aquesta màquina és perillosa.
No retiri la protecció del disc de tall. Estudiï la forma de tallar sense necessitat d'observar la «cruixidera». L'empentador portarà la peça on vostè vulgui i a la velocitat que necessita. Si la fusta «no passa", el
ganivet divisor està mal muntat. Demani que li ajustin.
Si la màquina, de cop es para, retiri's d'ella i avisi al Vigilant de Seguretat per tal que l'arreglin. No intenti
realitzar ni ajustaments ni reparacions, pot patir accidents. Desconnecti l'endoll.
Abans d'iniciar el tall (amb la màquina desconnectada d'energia elèctrica) giri el disc a mà. Faci que el
substitueixin si hi ha fissura, esberlat o li manca alguna dent. Si no ho fa, pot trencar-se durant el tall i
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vostè o els seus companys poden resultar accidentats.
Per tal d'evitar danys en els ulls, sol·liciti se li proveeixin d'unes ulleres de seguretat antiprojeccions de
partícules i usi-les sempre quan hagi de tallar.
Extregui prèviament tots els claus o parts metàl.liques clavades en la fusta que desitgi tallar. Pot
fracturar-se el disc o sortir disparada la fusta de forma descontrolada, provocant accidents seriosos.
Observi que el disc per a tall ceràmic no tingui cap fissura. De ser així, sol.liciti al Vigilant de Seguretat
que es canviï per un altre nou. Aquesta operació faci-la amb la màquina desconnectada de la xarxa
elèctrica.
Faci el tall a ser possible a la intempèrie i sempre protegit amb una màscara de filtre mecànic recanviable.
Faci el tall a «sotavent". El vent allunyarà de vostè les partícules, però procuri no llençar-les sobre els
seus companys.
Mulli el material ceràmic abans de tallar, evitarà gran quantitat de pols.
Es prohibeix el canvi d'emplaçament de les taules de serra circular d'aquesta obra mitjançant l'embragat
i penjament directe del ganxo de la grua. El transport elevat, es farà pujant la taula de serra a una safata
emplintada a la qual es lligarà amb fermesa. La safata mitjançant bragues es suspendrà del ganxo de la
grua, en prevenció del risc de caiguda de la càrrega.
Es prohibeix expressament en aquesta obra, deixar en suspensió del ganxo de la grua les taules de
serra durant els períodes d'inactivitat.
El manteniment de les taules de serra serà realitzat per personal especialitzat per a tal feina, en
prevenció de riscos per imperícia.
L'alimentació elèctrica de les serres de disc, es realitzarà mitjançant mànegues antihumitat, dotades de
clavilles estanques a través del quadre elèctric de distribució, per tal d'evitar riscos elèctrics.
La connexió a terra de les taules de serra es realitzarà a través del quadre elèctric general en combinació amb els disjunts diferencials. El Vigilant de Seguretat controlarà diàriament el correcte muntatge de
la connexió a terra de les serres.
Es prohibeix d’ubicar sobre llocs entollats, per tal d'evitar els riscos de caigudes i els electròlits.
Es netejarà de productes procedents dels talls, els llocs propers a les taules de serres circulars,
mitjançant l'escombrat i apilat per a la seva càrrega sobre safates emplintades.

Longitud de l'interruptor fins a l'agulla de 3,5 m.
Cable de connexió fins 15m.
Pes total de 15,5 Kg.

C)

Atrapaments (paletes, engranatges...).
Contactes amb energia elèctrica.
Sobreesforços.
Pols ambiental.
Soroll ambiental.
Altres.

Peces de protecció personal recomanables

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades.
- Casc de polietilè.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions.
- Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable.
- Roba de treball.
- Botes de seguretat.
- Faixa elàstica.
- Guants de cuir.
- Guants de goma o P.V.C.
- Vestit impermeable.
- Polaines impermeables.
- Davantal impermeable.
- Botes de seguretat de goma o P.V.C.

Vibrador
Tipus: el vibrador que farem anar es del tipus MV-56 dotat de les següents característiques:
Voltatge de 24 V., de 200 H2.
Diàmetre 56 mm.
Longitud de l'agulla 280 mm.
Pes de l'agulla 6,5 Kg.

A)

Formes i agents causants dels accidents

Caiguda dels elements en altura.
Descàrregues elèctriques.
Esquitxades de beurada en els ulls i pell.
B)

Prevenció dels riscs.

El cable d'alimentació s'ha de protegir quan passi per zones de pas habitual dels operaris.
La vibració es realitzarà mitjançant una posició estable.
Es netejarà immediatament desprès de la seva utilització.

Formigonera
S'emprarà una formigonera de cilindre horitzontal amb carregador.
A)

Característiques

Capacitat de barreja: 500 l.
Potència: 4 HP.
Producció: 5 m3/h.
B)

C)

Riscos detectables més comuns

Normes o mesures preventives

Les formigoneres pasteres no es col·locaran a distàncies inferiors a 3m. de la vora de l'excavació, per
tal d'evitar riscos de caiguda a un altre nivell.
Les formigoneres pasteres no es col·locaran a l'interior de zones batudes per càrregues suspeses del
ganxo de la grua, per tal de prevenir els riscos per vessaments o caigudes de la càrrega.
La zona de col·locació de la formigonera restarà assenyalada mitjançant corda de banderoles, una
senyal de perill i un rètol que digui; «Prohibit d'utilitzar a persones no autoritzades », per tal de prevenir
els riscos per imperícia.
S'establirà un entaulonat d'un mínim de 2m. de costat per a superfície d'estança de l'operador de les
formigoneres, en prevenció dels riscos per treballar en superfícies irregulars.
Les formigoneres pasteres a utilitzar, tindran protegits per una carcassa metàl·lica els òrgans de
transmissió, per tal d'evitar els riscos d'atrapament.
Les formigoneres pasteres a utilitzar, estaran dotades de fre de basculejament del bombo, per tal
d'evitar els sobreesforços i els riscos per moviments descontrolats.
L'alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria a través del quadre auxiliar, en combinació amb la
terra i els disjuntors del quadre general elèctric, per a prevenir riscos de contacte amb l'energia
elèctrica.
Les carcasses i la resta de parts metàl·liques de les formigoneres pasteres estaran connectades a terra.
El personal encarregat del maneig de la formigonera estarà autoritzat mitjançant acreditació escrita de
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la constructora per a realitzar aquesta missió.
La botonera de comandaments elèctrics de la formigonera ho serà d'accionament estanc, en prevenció
del risc elèctric.
Les operacions de neteja directa-manual, es faran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica de la
formigonera, per a previsió del risc elèctric.
Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi.
El canvi de lloc de la formigonera pastera a ganxo grua, es farà mitjançant la utilització d'un balancí, que
el sospesi de 4 punts segurs.
D)

Peces de protecció personal recomanables
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- Cinturó de seguretat, ancorat a un punt sòlid però en cap cas a la pròpia màquina.
D)

Protecció col·lectiva.

el ganxo de suspensió de càrrega, amb tanca de seguretat, ha d'estar en bon estat.
El cable d'alimentació, des de un quadre secundari, ha d'estar en perfecte estat.
Les baranes que porta la màquina, han de complir les mateixes condicions que la resta de forats.
el motor i els òrgans de transmissió, han d'estar correctament protegits.
La càrrega estarà col·locada de forma adequada, sense que doni lloc a vascularment.
Al acabar la jornada els comandaments s'han de posar a zero, no es poden deixar càrregues suspeses,
ni es desconnectarà la corrent elèctrica en el quadre secundari.

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades.
- Casc de polietilè.
- Ulleres de seguretat antipols.
- Roba de treball.
- Guants de goma o P.V.C.
- Guants impermeabilitzats.
- Botes de seguretat de goma o P.V.C.
- Vestits impermeables.
- Protectors auditius.
- Màscara amb filtre mecànic recanviable.

Maquinillo
A)

Formes i agents causants dels accidents.

Caiguda de la màquina per mal ancoratge.
Caiguda de materials de dalt en les operacions de pujada i baixada.
Caiguda de l'operador, per l’absència d'elements de protecció.
Descàrregues elèctriques per contacte directe o indirecte.
Ruptura del cable d'elevació.
B)

Prevenció de riscs.

Abans de començar el treball, és comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, com el cable de
suspensió de càrregues i eslingues.
Està prohibit circular baix la càrrega penjada.
Esta prohibir els moviments simultanis d'elevació i descens.
Està prohibit arrossegar càrregues pel sòl; tracció obliqua, deixar càrregues suspeses amb la màquina
parada o elevar càrregues subjectes al sòl o a qualsevol altre punt.
Qualsevol operació del manteniment, és farà amb la màquina parada.
L'ancoratge del maquinat es realitzarà mitjançant abraçadores metàl.liques en punts sòlids del forjat,
mitjançant les potes laterals i posteriors; L’arriostrament mai no es farà en bidons plens d'arena o
qualsevol material.
Es comprovarà l'existència de limitat de recorregut que implica el xoc de la càrrega contra l'extrem
superior de la ploma.
Ha d'haver un cartell que indiqui el pes màxim a elevar.
C)

Protecció individual.

- Casc homologat de seguretat.
- Botes d'aigua.
- Ulleres antipols.
- Guants de cuiro.

Maquines-eina en general
A)

Riscos detectables més freqüents

Talls.
Cremades.
Cops.
Projecció de fragments
Caiguda d'objectes.
Contacte amb energia elèctrica.
Vibracions.
Soroll.
Explosió (tràfec de combustibles).
Altres.
B)

Normes o mesures preventives

Les màquines-eina elèctriques a utilitzar, estaran protegides electrònicament mitjançant doble aïllament.
Els motors elèctrics de les màquines-eina estaran protegits per la carcassa i resguards propis de cada
aparell, per tal d'evitar els riscos d'atrapaments, o de contacte amb l'energia elèctrica.
Les transmissions motius per corretges, estaran sempre protegides mitjançant bastidor que suporti una
malla metàl.lica, disposada de tal manera, que permetent la observació de la correcta transmissió
motriu, impedeixi l'atrapament dels operaris o dels objectes.
Es prohibeix realitzar reparacions o manipulacions en la maquinària accionada per transmissions per
corretges en marxa. Les reparacions, ajustaments, etcètera, es faran a motor parat, per tal d'evitar
accidents.
El muntatge i ajustament de transmissions per corretges es farà mitjançant «muntacorretges», mai amb
tornavisos, les mans, ... per tal d'evitar el risc d'atrapament.
Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament, estaran protegits mitjançant un
bastidor suport d'un tancament a base de malla metàl.lica, que permetent la observació del bon
funcionament de la transmissió, impedeixi l'atrapament de persones o objectes.
Les màquines en situació d'avaria o semiavaria es paralitzaran immediatament restant senyalitzades
mitjançant una senyal de perill que digui: «No connectar, equip avariat."
La instal.lació de rètols de «màquina avariada", «màquina fóra de servei"... seran instal.lats i retirats per
la mateixa persona.
Les màquines-eina amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una carcassa antiprojeccions.
Les màquines-eina no protegides electrònicament mitjançant el sistema de doble aïllament, tindran les
seves carcasses de protecció de motors elèctrics, connectades a la xarxa de terres en combinació amb
els disjuntors diferencials del quadre elèctric general de l'obra.
Les màquines-eina a utilitzar en els llocs en els que hagin productes inflamables, estaran protegides
mitjançant carcasses antideflagrants.
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En ambients humits, l'alimentació per les màquines-eina no protegides amb doble aïllament, es farà
mitjançant connexió a transformadors a 24 V.
El transport aeri mitjançant ganxo (grua) de les màquines-eina es farà col.locant el fleix a l'interior d'una
safata emplintada resistent, per tal d'evitar el risc de caiguda de càrrega.
En prevenció dels riscos per inhalació de pols ambiental, les màquines-eina amb producció de pols
s'utilitzaran a «sotavento» per tal d'evitar el risc per treballar a l'interior d'atmosferes nocives.
Les eines accionades mitjançant compressor s'utilitzaran a una distància mínima del mateix de 10m.,
per tal d'evitar el risc per alt nivell acústic.
Les eines a utilitzar en aquesta obra, accionades mitjançant compressor estaran dotades de camises
insonoritzades, per tal de disminuir el nivell acústic.
Es prohibeix en aquesta obra la utilització d'eines accionades mitjançant combustibles líquids en llocs
tancats o amb ventilació autosuficient, per tal de prevenir el risc per treballar a l'interior d'atmosferes
tòxiques.
Es prohibeix l'ús de màquines-eina al personal no autoritzat per tal d'evitar accidents per imperícia.
Es prohibeix de deixar eines elèctriques de tall, abandonades en el terra per tal d'evitar accidents.
Les connexions elèctriques de totes les màquines-eina, estaran sempre protegides amb la seva
corresponent carcassa anti-contactes elèctrics.
Sempre que sigui possible, les mànegues de pressió per a accionament de màquines-eina, s'instal.laran
de forma aèria. Es senyalitzaran mitjançant corda de banderoles, els llocs de creuada aèria de les vies
de circulació interna, per tal de prevenir riscos d’ensopegades.
Els tambors per enrotllar els cables de la petita maquinària, estaran protegits mitjançant un bastidor
suport d'una malla metàl·lica disposada de tal manera, que permetent la visió de la correcta disposició
de les espires, impedeixi l'atrapament de les persones o coses.
C)

Peces de protecció personal recomanables

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades.

ANNEX 2. Estudi de Seguretat i Salut

El personal dedicat a l'ús de la pistola fixaclaus, serà coneixedor del maneig correcte de l'eina, per tal
d'evitar accidents per imperícia.
El personal dedicat al maneig de la pistola fixaclaus, estarà en possessió del permís exprés de la
direcció d'obra per a aquesta activitat.
Es lliurarà a cada treballador que hagi d'utilitzar la pistola fixaclaus el següent conjunt de mesures de
prevenció:
C)

Escollir sempre el cartutx impulsor i el clau adequat per al material i l’espessor al qual l'ha de clavar.
No intenti disparar sobre superfícies irregulars. Pot perdre el control de la pistola i patir accidents.
No intenti realitzar trets inclinats. Pot perdre el control de la pistola i accidentar-se.
Abans de donar un tret, comprovi que no hi ha ningú a l'altre costat de l'objecte sobre el que dispara,
podria produir-li lesions.
Comprovi que està en la posició correcta el protector abans de disparar, evitarà accidents.
No intenti realitzar trets en llocs propers a les arestes d'un objecte, poden despendre' fragments de
forma descontrolada i lesionar-li.
No dispari a llocs tancats. Comprovi que el lloc està ben ventilat.
Instal.li «l'adaptador per a trets sobre superfícies corbes", abans de donar el tret. Evitarà el descontrol
del clau i la pistola.
Comprovi el bon equilibri de la seva personal abans de fer el tret, tingui present que en cas contrari pot
caure.
No dispari recolzat sobre objectes inestables, pot caure.
Quan s'hagi de començar un tall amb tret de pistola fixaclaus, s'acordonarà la zona, en prevenció de
danys a treballadors.
L'accés a un lloc en el que s'estiguin realitzant trets mitjançant pistola fixaclaus estarà assenyalat
mitjançant una senyal de perill i un rètol que digui: «Perill, trets amb pistola fixaclaus. No passi".
D)

- Casc de polietilè
- Roba de treball.
- Guants de seguretat.
- Guants de goma o P.V.C.
- Botes de goma o P.V.C.
- Plantilles anticlaus.
- Botes de seguretat.
- Davantal, polaines i polseres de cuir (cas de soldadura).
- Ulleres de seguretat antiprojeccions.
- Ulleres de seguretat anti-impactes.
- Protectors auditius.
- Màscara filtrant.
- Màscara antipols amb filtre mecànic específic recanviable.

Normes de Prevenció per a l'operari que utilitza la pistola fixaclaus:

Peces de protecció personal recomanables

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades.
- Casc de polietilè.
- Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats.
- Casc de protecció auditiva independents.
- Roba de treball.
- Vestit impermeable.
- Guants de cuir.
- Polseres de cuir.
- Davantal de cuir.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions.

Pistola fixaclaus

Trepant portàtil

A)

A)

Riscos detectables més comuns

Els derivats de l'alt nivell sonor del tret per al que utilitza la pistola i per al personal del seu entorn
proper.
Tret accidental sobre persones i coses.
Tret a tercers per total encreuament del clau de l'element a rebre el tret.
Partícules projectades.
Altres.
B)

Normes o mesures preventives

Riscos detectables més comuns

Contacte amb energia elèctrica.
Atrapament.
Erosions en les mans.
Talls.
Cops per fragments en el cos.
Els derivats del trencament de la broca.
Els derivats del mal muntatge de la broca.
Altres.
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B)

Normes o mesures preventives

El personal encarregat del maneig de trepants portàtils, estarà en possessió d'una autorització expressa
de la direcció d'obra per a tal activitat. Aquesta autorització solament es lliurarà després de la comprovació de la necessària perícia de l'operari.
A cada operari que utilitzi el trepant, juntament amb l'autorització escrita per al seu maneig, se li lliurarà
de la següent normativa de prevenció:
C)

Normes per a la utilització del trepant portàtil:

Comprovi que a l'aparell cap de les peces de la seva carcassa de protecció (o la té espatllada). En cas
afirmatiu comuniqui-ho al Vigilant de Seguretat per tal que sigui arreglada i no la utilitzi.
Comprovi l'estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l'aparell si té repelons que deixin al
descobert fils de coure, o si té empalmats rudimentaris cobertes amb cinta aïllant, etcètera, evitarà
contactes amb energia elèctrica.
Escollir sempre la broca adequada per a cada material a perforar. Consideri que hi ha broques per a
cada tipus de material; no les intercanviï, en el millor dels casos les espatllarà sense tenir bons resultat i
s'exposarà a riscos innecessaris.
No intenti realitzar trepants inclinats a pols, pot fracturar-se la broca i produir-li lesions.
No intenti fer més gran el forat oscil.lant la broca, pot fracturar-se i produir-li series lesions. Si vol fer
més gran el forat utilitzi broques d'una major secció.
El desmuntatge i muntatge de les broques no el faci subjectant el mandrí encara en moviment,
directament amb la mà. Utilitzi la clau.
No intenti realitzar el trepant en una sola maniobra. Primer marqui el punt a foradar amb el punter,
segon apliqui la broca i emboquilli. Ja pot seguir perforant, evitarà accidents.
No intenti reparar el trepant ni el desmunti. Demani que l'arreglin.
No pressioni l'aparell excessivament, per això no acabarà el forat abans. La broca pot trencar-se i
causar-li lesions.
Les peces de format reduït perfori-les sobre banc, emmordassades en el cargol sense fi, evitarà
accidents.
Les feines sobre banc, faci-les posant la màquina sobre el suport adequat. Perforarà amb major precisió
i evitarà accidents.
Eviti rescalfar les broques, giraran inútilment; i a més poden fracturar-se i causar-li danys.
Eviti posar el trepant encara en moviment en el terra; es una posició insegura.
Desconnecti el trepant de la xarxa elèctrica abans d'iniciar les manipulacions per al canvi de broca.
Els trepants manuals estaran dotats de doble aïllament elèctric.
Els trepants portàtils seran reparats per personal especialitzat.
El Vigilant de Seguretat comprovarà diàriament el bon estat dels trepants portàtils, retirant del servei
aquelles màquines que tinguin deterioraments que impliquin riscos per als operaris.
La connexió o subministrament elèctric als trepants portàtils, es farà mitjançant mànega antihumitat a
partir del quadre de planta, dotada amb clavilles mascle-femella estanques.
Es prohibeix expressament dipositar en el terra o deixar abandonat connectat a la xarxa elèctrica el
trepant portàtil.
D)

Peces de protecció personal recomanables

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades.
- Casc de polietilè.
- Roba de treball.
- Calçat antilliscant.
- Botes de seguretat.
- Ulleres antiprojeccions.
- Guants de cuir.
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Pistola pneumàtica engrapadora
A)

Riscos detectables més comuns

Els derivats de trets fóra de control per: Connexió a la xarxa de pressió; engarrotat dels elements de
comandament; pressió residual de l'eina; fallades humanes.
Els derivats de la utilització de sobrepressió per a la pistola: expulsió violenta de la ganiveta; rebentada
del circuit.
Els derivats de la projecció durant el tret de fragments del fil metàl·lic de injecció de claus i grapes.
Soroll puntual (pot arribar als 120 dB-A)
Altres.
B)

Normes o mesures preventives

El personal encarregat de la pistola pneumàtica serà coneixedor del seu correcte maneig i estarà en
possessió de l'autorització expressa de la direcció de l'obra per a aquesta feina.
A cada treballador autoritzat per a utilitzar la pistola pneumàtica se li lliurarà la següent normativa:
C)

Normes de seguretat per a la utilització de pistoles engrapadores

Comprovi el perfecte estat de la pistola i que no li manqui algun dels seus elements constitutius.
Apreti perfectament els elements de connexió al circuit de pressió. La desconnexió accidental pot
produir-li lesions.
Posi l'aparell en pressió suaument, no doni pressió d'un sol cop, evitarà danys a l'aparell i possibles
lesions.
Comprovi que els controls funcionen correctament. L'assaig ha de fer-lo sense que impliqui risc per als
seus companys.
No intenti grapar peces entre si subjectes manualment. El tret pot resultar incontrolat.
No intenti disparar al límit de les peces, la grapa pot sobresortir i fer-li mal durant la manipulació.
Vigili la pressió de l'aire; la sobrepressió pot provocar l'expulsió violenta de les ganivetes i produir-li
lesions.
No permeti que el seu ajudant es situï cap el costat on surten els fragments de filferro de subjecció de
les grapes.
Utilitzi casc protectors auditius, recordi que la pistola produeix un alt nivell de soroll en els trets, i pot
produir-li lesions a la oïda.
No abandoni l'eina connectada al circuit de pressió. Si ha d'interrompre el seu treball, tanqui la vàlvula
d'aire, evitarà accidents.
No permeti que una altra persona manipuli la seva màquina per tal d'evitar que pugui accidentar-se o
córrer riscos innecessaris.
Les engrapadores a utilitzar estaran dotades d'elements que obliguin a que s'abandoni l'aparell per a
poder realitzar la connexió al circuit de pressió.
El Vigilant de Seguretat controlarà diàriament que la pressió dels circuits d'alimentació és l'específica
per al funcionament de cada aparell.
Les pistoles a utilitzar estaran dotades d'un dessembossador ràpid que permeti retirar sense riscos les
grapes aturades.
D)

Peces de protecció personal recomanables

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades.
- Casc de polietilè.
- Protectors auditius.
- Guants de cuir.
- Maniguets de cuir.
- Davantal de cuir.
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Caigudes al mateix nivell.
Atrapaments, cops o talls en els peus per les aspes.
Contactes amb energia elèctrica.
Altres.
Màquines portàtils de roscar
A)

Riscos detectables més comuns

Atrapament de dits.
Cops per òrgans mòbils.
Els derivats de l’arrencament o presència d’encenalls metàl·lics.
Talls en les mans.
Atrapament de la roba de treball per òrgans mòbils amb l'efecte d'atrapament de l'operari per la seva
pròpia roba.
Electrocució.
Altres.
B)

Normes o mesures preventives

Els operaris encarregats del maneig de les màquines seran experts en el seu maneig, en prevenció de
riscos per imperícia.
Es prohibeix l'ús d'aquesta maquinària al personal aliè a l'ofici en concret que hagi d'utilitzar-la.
Les màquines de roscar acompliran els següents requisits:
Les transmissions per politges estaran protegides mitjançant una carcassa que impedeixi l’accés directe
als òrgans mòbils.
Els punts de greixat estaran situats en llocs que no impliquin riscos addicionals per a l'operari encarregat de mantenir la màquina.
Els comandaments de control estaran al costat del lloc de l'operari amb accés directe sense riscos
addicionals. Aquest dispositiu ha d'estar protegit contra l'accionament involuntari.
Estaran dotades de retorn automàtic de la clau d'apretament quan deixi el treballador de fer pressió
sobre ella.
Els tubs en rotació restaran protegits mitjançant carcasses anticòs i atrapaments.
Les màquines de roscar seran alimentades electrònicament mitjançant mànega antihumitat dotada de
conductor de connexió a terra. La connexió a terra es realitzarà a través del quadre de distribució en
combinació amb els disjuntors diferencials del quadre general d'obra.
El Vigilant de Seguretat controlarà el bon estat de la connexió a terra de les màquines diàriament.
En aquestes màquines s’instal·larà un senyal de perill i un rètol que digui: «Prohibit utilitzar al personal
no autoritzat".
C)

Peces de protecció personal recomanables

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades.
- Casc de polietilè.
- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Botes de seguretat.
- Davantal de cuir.
- Maniguets de cuir.

Allisadora elèctrica
A)

Riscos detectables més comuns

Caigudes des d'altura.

B)

Normes o mesures preventives

El personal encarregat del maneig de les allisadores, serà especialista en el seu maneig, per tal d'evitar
riscos per imperícia.
L'allisat es farà durant la fase d'estructura abans de la retirada de les xarxes de protecció , per tal
d'evitar el risc de caiguda des d'alçada.
L'allisat es farà durant la fase de recercada, per tant s'estableix com a condició expressa, que es
mantinguin en posició les baranes de protecció per tal d'evitar el risc de caiguda des d'alçada.
Les allisadores estaran dotades de doble aïllament, per tal d'evitar el risc elèctric.
Les allisadores estaran connectades a la xarxa de terres mitjançant fil de connexió a terra, connectat a
la carcassa dels motors, en combinació amb els disjuntors diferencials del quadre elèctric de distribució.
El Vigilant de Seguretat controlarà diàriament que no manqui cap element de protecció de les allisadores.
Les allisadores a utilitzar en aquesta obra, tindran els següents elements de protecció; carcassa de
protecció de les aspes antixoc i antiatrapament; llençant de govern dotada amb mànec aïllant de
l'energia elèctrica; interruptor elèctric de fàcil accionament, al costat del mànec.
C)

Peces de protecció personal recomanables

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal la
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades.
- Casc de polietilè.
- Roba de treball.
- Botes de goma o P.V.C.
- Guants de cuir.
- Guants impermeabilitzats.
- Guants de goma o P.V.C.
- Davantal i maniguets impermeables.
- "ESPADONS"
D)

Riscos detectables més comuns

Contacte amb línies elèctriques soterrades en el paviment a tallar.
Atrapaments per corretges de transmissió.
Els derivats de la producció de pols durant el tall.
Soroll.
Projecció de fragments del disc de tall.
Altres.
E)

Normes o mesures preventives

El personal que utilitzi «l'espadó» serà especialista en el seu maneig, per tal d'evitar riscos per
imperícia.
Abans de procedir al tall, es farà un estudi detallat, amb la finalitat de descobrir elements soterrats.
Abans de començar el tall, es procedirà al replanteig exacte de la línia de secció a executar, amb la
finalitat de que pugui ser seguida per la rodeta guia, sense riscos addicionals per al treballador.
Els «espadons» tindran tots els seus òrgans mòbils protegits amb la carcassa dissenyada pel fabricant,
per tal de prevenir els riscos d'atrapament i tall.
Es prohibeix expressament utilitzar «espadons» amb risc d'atrapament o tall, per manca o defecte de
les seves carcasses protectores.
Per tal d'evitar el risc derivat del pols i partícules ambientals, els «espadons» a utilitzar, faran el tall
connectats al circuit d'aigua.
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El manillar de govern dels «espadons", es folrarà amb triple capa roscada al seu voltant, a base de cinta
aïllant autoadhesiva, per tal d'evitar els possibles contactes fortuïts amb l'energia elèctrica.
El combustible s'abocarà a l'interior del dipòsit del motor, auxiliat mitjançant un embut, per tal de
prevenir els riscos per vessada innecessaris.
Es prohibeix expressament de fumar durant les operacions de càrrega de combustible líquid, per tal de
prevenir els riscos d'explosió o incendi.
Els combustibles líquids s'emmagatzemaran a l'interior del magatzem de productes inflamables.
Es prohibeix expressament, abandonar els recipients de transport de combustible en llocs de l'obra
diferents al del magatzem esmentat.
Els recipients de transports combustibles portaran una etiqueta de «Perill, producte inflamable", ben
visible, amb la finalitat de prevenir riscos d'explosió o incendi.
Al costat de la porta del magatzem de productes inflamables s’instal·larà un extintor de pols químic sec.
Sobre la porta d'entrada al magatzem de productes inflamables s'adheriran les següents senyals: «Perill
d'explosió", «Prohibit de fumar".
F)

Peces de protecció personal recomanables

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades.
- Casc de polietilè, amb protectors auditius incorporats.
- Roba de treball.
- Botes de goma o P.V.C.
- Guants de cuir.
- Guants impermeabilitzats.
- Guants de goma o P.V.C.
- Protectors auditius.

Compressor
A)

Riscos detectables més comuns

B)

Durant el transport intern:

Bolcada.
Atrapament de persones.
Caiguda per terraplè.
Despreniment durant el transport en suspensió.
Altres.
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que resti garantida la seguretat de la càrrega.
El compressor, restarà en estació amb la llança d'arrossegament en posició horitzontal, amb les rodes
subjectes mitjançant falques antilliscaments. Si la llança d'arrossegament no té roda o pivot de
anivellació, se li adaptarà mitjançant un suplement ferm i segur.
Els compressors seran dels anomenats «silenciosos", amb la intenció de disminuir la contaminació
acústica.
Les carcasses protectores dels compressors, estaran sempre instal·lades en posició de tancades, en
prevenció de possibles atrapaments i sorolls.
La zona destinada en aquesta obra per a la ubicació del compressor, restarà encercada en un radi de
4m., instal·lant-se senyals de «Obligatori l'ús de protectors auditius", per a sobrepassar la línia de
limitació.
Les operacions d’abastament de combustible es faran amb el motor parat, en prevenció d'incendis i
explosions.
Les mànegues a utilitzar, estaran sempre en perfectes condicions d'ús; es a dir, sense esquerdes o
desgast que puguin predir una rebentada.
El Vigilant de Seguretat, controlarà l'estat de les mànegues, comunicant els deterioraments detectats
diàriament amb la finalitat de que siguin reparats.
Els mecanismes de connexió i empalmades, estaran rebuts a les mànegues mitjançant acords de
pressió.
Les mànegues de pressió es mantindran elevades a 4m. en els encreuaments sobre els camins de
l'obra.
E)

Peces de protecció personal recomanables

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades.
- Casc de polietilè, si existeix risc de cops al cap.
- Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats.
- Protectors auditius.
- Tapets auditius.
- Roba de treball.
- Botes de seguretat.
- Guants de goma o P.V.C.

Martell pneumàtic
A)

Riscos detectables més comuns

Soroll.
Trencament de la mànega de pressió.
Els derivats de l'emanació de gasos tòxics per escapament del motor.
Atrapament durant les operacions de manteniment.
Altres.

Vibracions en membres i en òrgans interns del cos.
Soroll puntual.
Soroll ambiental.
Pols ambiental.
Sobreesforç.
Trencament de mànega sota pressió.
Contactes amb energia elèctrica.
Projecció d'objectes o partícules.
Els derivats de la ubicació del lloc de treball.
Els derivats dels treballs i maquinària del seu entorn.
Altres.

D)

B)

C)

En servei:

Normes o mesures preventives

L'arrossegament directe per a la ubicació del compressor per operaris, es realitzarà a una distància mai
inferior als 2m., de la vora de coronament de talls i talussos, en prevenció del risc de despreniment del
cap del talús per sobrecàrrega.
El transport en suspensió, es farà mitjançant un embragat a quatre punts del compressor, de tal forma,

Normes o mesures preventives

S'encercarà la zona sota els talls de martells trencadors i picadors, en prevenció de danys als
treballadors que poguessin entrar en la zona de risc de caiguda d'objectes.
A cada zona de treball amb martells, treballaran dos escamots que s'alternaran cada hora, en prevenció
de lesions per permanència continuada rebent vibracions.
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Els treballadors que de forma continuada realitzin treballs amb el martell pneumàtic, seran sotmesos a
un examen mèdic mensual per tal de detectar possibles alteracions (oïda, òrgans interns, articulacions...)
En l'accés a un tall de martells, s'instal.laran sobre «peus drets» senyals de «Obligatori l'ús de protecció
auditiva", «Obligatori l'ús d'ulleres antiprojeccions» i «Obligatori l'ús de màscares de respiració".
Als treballadors encarregats d'utilitzar martells pneumàtics, se'ls hi lliurarà de la següent normativa
preventiva:
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Atrapaments.
Sobreesforços.
Talls per maneig i sustentació de rodons.
Cops per rodons (trencament incontrolat).
Contactes amb energia elèctrica.
Altres.
B)

C)
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

D)

El treball que va a realitzar pot despendre partícules que danyin el seu cos per les seves
arestes tallants i gran velocitat de projecció. Eviti les possibles lesions utilitzant les següents peces de protecció personal: Roba de treball tancada; ulleres antiprojeccions; davantal, maniguets
i polaines de cuir. El treball que va realitzar comunica vibracions al seu organisme, protegeixi's
amb: faixa elàstica de protecció de cintura fortament ajustada; polseres ben ajustades. Per tal
d'evitar lesions als peus, utilitzi botes de seguretat.
Consideri que el pols que es desprèn pot danyar els seus pulmons. Per tal d'evitar-ho, utilitzi
una màscara amb filtre mecànic recanviable.
Si el seu martell té una culata de recolzament en el terra, eviti recolzar-se cama ací cama allà
sobre ella.
No deixi el seu martell clavat al terra o paret, després pot ser difícil treure'l.
Abans d'accionar el martell, asseguri's de que està perfectament lligat el punter.
Si troba en males condicions el punter, demani que li canviïn.
No abandoni mai el martell connectat al circuit de pressió.
No deixi el martell a companys inexperts.
Comprovi que les connexions de la mànega estan en correcte estat.
Eviti treballar enfila't sobre murs, pilars i sortints. Demani que li muntin plataformes d'ajuda.
El personal que hagi d'utilitzar els martells pneumàtics serà especialista en aquestes màquines,
en prevenció de riscos per imperícia.
Es prohibeix l'ús de martells pneumàtics a personal no autoritzat.
Es prohibeix deixar els martells abandonats clavats en paraments que es trenquen.
Es prohibeix apropar el compressor a distàncies inferiors a 15m. del lloc de maneig de martells
per tal d'evitar la conjunció del soroll ambiental produït.
Peces de protecció personal recomanables

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades.
- Casc de polietilè, amb protectors auditius.
- Protectors auditius.
- Tapets auditius.
- Davantal de cuir.
- Maniguets de cuir.
- Manyoples de cuir.
- Polaines de cuir.
- Ulleres antiprojeccions.
- Màscares antipols amb filtre recanviables.
- Botes de seguretat.
- Roba de treball.
- Faixa elàstica de protecció de cintura.
- Polseres elàstiques antivibratòries.

Màquina de doblegar ferro

Es farà un escombrat periòdic de l'entorn de la màquina en prevenció de danys per trepitjades sobre
objectes punxents o tallants.
Les doblegadores a instal·lar en aquesta obra, seran revisades setmanalment vigilant-se especialment
la bona resposta dels comandaments.
Les doblegadores tindran connectada a terra totes les seves parts metàl.liques, en prevenció del risc
elèctric.
La mànega d'alimentació elèctrica de la doblegadora es portarà fins aquesta de forma soterrada per tal
d'evitar deterioraments durant el maneig dels ferros.
A la doblegadora se li posaran les següents senyals de seguretat: «Perill, energia elèctric", «Perill
atrapament», i el rètol: «No toqui el plat i els mandrils d’estrènyer, poden enganxar-li les mans".
Es vedarà mitjançant senyals de perill sobre «peus drets» la superfície d'escombrat de rodons durant
les maniobres de doblegament per tal d'evitar que es realitzin feines i replegues a l'àrea subjecta al risc
de cops pels ferros.
La descàrrega de la màquina de doblegar i la seva ubicació «in situ» es farà suspesa dels 4 angles,
mitjançant bragues; de tal manera que es garanteixi l'estabilitat durant el seu recorregut.
S’instal·larà a l'entorn de la doblegadora un entaulonat de post de 5cm., sobre una capa de grava
menuda, en una amplada de 3m. al seu voltant.
C)

Peces de protecció personal recomanables

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades.
- Casc de polietilè.
- Roba de treball.
- Botes de seguretat.
- Guants de seguretat.
- Guants de cuir.
- Manyoples de cuir.
- Davantal de cuir.
- Vestit per a temps plujós.
- Cinturons portaeines.
- Coixinets per a carregar objectes a l'esquena.

Bastides sobre cavallets
A)

Riscos detectables més freqüents

Caigudes a diferents nivells
Caigudes al mateix nivell
Caigudes al buit
Cops o atrapaments durant les operacions de muntatge i desmuntatge
Els derivats de l'ús de taulons i fusta de petita secció o en mal estat (Trencaments, falles.)
Altres
B)

A)

Normes o mesures preventives

Mesures de seguretat per als operaris de martells pneumàtics.

Normes o mesures preventives

Riscos detectables més comuns
Els cavallets sempre es muntaran perfectament anivellats, per tal d'evitar els riscos de treballar sobre
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superfícies inclinades.
Els cavallets de fusta, estaran sans, perfectament encolats i sense oscil·lacions, deformacions i
trencaments, per a eliminar els riscos per fallada, trencament espontani o fimbreig.
Les plataformes de treball s'ancoraran perfectament als cavallets, evitant així balanceigs i altres
moviments indesitjables.
Les plataformes de treball no sobresortiran pels laterals dels cavallets més de 40cm. per tal d'evitar el
risc de bolcada per basculament.
Els cavallets no estaran separats «eixos» entre si més de 2,5m. per tal d'evitar grans fletxes, indesitjables per a les plataformes de treball, doncs augmenten els riscos de fimbreig.
Les bastides es formaran sobre un mínim de dos cavallets. Es prohibeix expressament, la substitució
d'aquests per bidons, piles de materials o similars, per tal d'evitar situacions d'inestabilitat.
Sobre les bastides de cavallets, només es mantindrà el material estrictament necessari i repartit
uniformement per la plataforma de treball per tal d'evitar les sobrecàrregues que minvin la resistència
dels taulons.
Els cavallets metàl·lics de sistema d'obertura de tancament o tisora, tindran cadenetes limitadores de
l'obertura màxima que garantitzin la seva perfecta estabilitat.
Les plataformes de treball sobre cavallets, tindran una amplada tauló serà com a mínim de 7cm.
Les bastides sobre cavallets, la plataforma de treball de la qual estigui a 2 o més metres d'alçada,
estaran envoltades de baranes sòlides de 90cm. d'alçada, formades per passamà, llistó intermedi i
entornpeu.
Les bastides sobre cavallets metàl·lics per a sustentació de plataformes de treball a 2 o més metre
d'alçada, estaran envoltades de baranes sòlides de 90cm. d'alçada, formades per passamà, llistó
intermedi i entornpeu.
Les bastides sobre cavallets metàl·lics per a sustentació de plataformes de treball a 2 o més metres
d'alçada, es travaran entre elles mitjançant «creus de Sant Andreu", per tal d'evitar els moviments
oscil·latoris, que facin el conjunt insegur.
Els treballs a bastides sobre vores de forjats i cobertes hauran d'estar protegits del risc de caiguda des
d'alçada per algun dels següents sistemes:
a) Penjament de «punts forts» de seguretat de l'estructura, cables en els quals lligar el cinturó de
seguretat.
b) Penjant des de punts preparats per a això a la vora dels sostres de xarxes tenses de seguretat.
c) Muntatge de «peus drets» falcats amb fermesa al terra i al sostre, en els quals instal.lar una barana
sòlida de 90cm. d'altura, mesurats des de la plataforma de treball, formada per passamà, llistó intermedi
i entornpeu.
Es prohibeix de formar bastides sobre cavallets metàl·lics simples, les plataformes de les quals s’hagin
de situar a 6 o més metres d'alçada.
Es prohibeix de treballar sobre plataformes aguantades per cavallets, recolzats aquests sobre una alta
bastida sobre cavallets.
La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils a utilitzar en bastides sobre cavallets, estarà muntada a
base de mànega antihumitat amb portallums estanc de seguretat amb mànec aïllants i reixat protector
de la bombeta, connectats als quadres de distribució.
Es prohibeix de recolzar cavallets empresonant cables o mànegues elèctriques per tal d'evitar el risc de
contactes elèctrics per cisalladura.
La fusta a utilitzar serà sana, sense defectes ni nusos a la vista, per tal d'evitar les riscos de trencament
del taulons que formen una superfície de treball.
C)

Peces de protecció personal recomanables

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades.
- Casc de polietilè
- Calçat antilliscant
- Botes de seguretat
- Cinturó de seguretat (per a treballs sobre plataformes ubicades a 2 o més metres d'alçada.)
- Bastides penjades
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D)

Riscos detectables més comuns

Caigudes al mateix nivell
Caigudes al buit
Bolcada o caiguda per fallada del pescant
Caiguda per trencament de la plataforma
Bolcada o caiguda per fallada de la «carraca
Bolcada o caiguda per utilització de cables curts que no cobreixin la totalitat de l'altura a recórrer, amb
l'accionament de la «carraca"
Els inherents al propi treball a executar sobre aquestes bastides
Altres
E)

Normes o mesures preventives

Com a norma general les plataformes a penjar, acompliran amb els següents requisits: barana
davantera de 70cm. d'altura, formada per passamà i entornpeu. Barana idèntica a l'anterior, de
tancament de trams de bastides penjades. Terra de material antilliscant. Barana posterior de 90cm.
d'altura formada per passamà, llistó intermedi i entornpeu.
Les bastides penjades seran instal·lades per personal coneixedor del sistema correcte de muntatge del
model específic que va utilitzar.
F)

El muntatge serà dirigit per un especialista.

A la seva recepció en obra es revisaran els elements components de les bastides penjades aixecant-se
un acte dels que s'accepten o no, així com de les causes del rebuig.
L'emmagatzemat en ebra, amb la finalitat de no danyar els elements de les bastides addicionalment,
amb les conseqüències del transcurs del temps de replega, es farà sobre lloc sec, arrecerat de la
intempèrie.
S'utilitzaran pescants de recolzament per contrapès per a suportar les bastides penjades.
Els trepants dels sostres que travessin el revoltó, seran suplementats mitjançant platines instal·lades
cargolades a la cara inferior del sostre de tal manera, que transfereixin les sol.licitacions a les dues
biguetes contigües més pròximes.
El penjament del cable de l'element preparat a tal fi en el pescant s'executarà mitjançant un ganxo de
penjament dotat de pestell de seguretat.
Es prohibeix la unió de vàries guindoles formant una bastida de longitud superior a 8m., per motius de
seguretat del conjunt.
Les guindoles s'uniran a les «carracas» a nivell de terra; un cop feta la unió, s'aixecaran lleugerament
des de l'exterior. Es procedirà a continuació a carregar les guindoles amb la càrrega màxima admissible
observant-se el comportament de les «carracas", cable, lligams i pescants. Conclosa la prova de
càrrega, s'aixecarà un acte de correcte muntatge.
Les guindoles contigües en formació de bastida continua s'uniran mitjançant les «articulacions amb
tanca de seguretat", apropiades per a cada model segons indiqui el fabricant.
La separació entre la cara davantera de la bastida i el parament vertical en el que es treballa, no serà
superior a 30cm. en prevenció de caigudes de persones, durant els treballs en posició vertical. Per a
treballs en posició sedejant, es permetran distàncies de separació de fins a 45cm.
En prevenció de moviments oscil·latoris, s'establiran en els paraments verticals «punts forts» de
seguretat en els quals lligar els travats de les bastides penjades.
En prevenció de moviments oscil·latoris s'instal.laran puntals perfectament falcats entre els sostres, als
quals lligar els travats de les bastides penjades.
Es prohibeixen les «passarel·les de taulons» entre guindoles de bastides penjades. S'utilitzaran sempre
«mòduls normalitzats".
Les guindoles de bastides penjades sempre es suspendran amb un mínim de dos «carracas". Es
prohibeix el penjament d'un lateral i el recolzament de l'oposat en bidons, graons, piles de materials o
similars.
Les bastides sobre les que s'hagi de treballar restaran anivellades sensiblement en la horitzontal, en
prevenció d'accidents per relliscada sobre superfícies inclinades.
L'aixecament o descens de bastides es farà accionant tots els medis d'elevació al mateix temps,
utilitzant a tal fi tot el personal necessari, en prevenció del risc de caigudes per ensopegades o
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relliscada al caminar per superfícies inclinades.
L'aixecament o descens d'una bastida per una sola persona queda prohibit en aquesta obra, en
prevenció d'accidents.
L'aixecament o descens d'una guíndola de bastida penjada per medi d'una sola persona, es farà
accionant alternativament els mecanismes d'ascens o descens procurant mantenir-la el més anivellada
possible.
Es penjaran dels «punts forts» disposats en l'estructura, tants cables de lligam com operaris hagin de
restar en les bastides. En aquests cables de seguretat, lligaran el fiador del cinturó de seguretat en
prevenció de caigudes de persones al buit.
La càrrega en les bastides restarà sempre uniformement repartida en prevenció de basculaments per
sobrecàrregues indesitjables.
S’establirà una sèrie de «peus drets» en els quals es lligarà la corda de banderoles de senyalització,
entorn a les zones amb risc de caiguda d'objectes sota les bastides penjades.
Es prohibeix en aquesta obra, els treballs continus o esporàdics, sota les bastides penjades realitzats al
mateix temps que els de les bastides, en prevenció de risc per caiguda d'objectes.
S'instal.laran les viseres sobre lligams, a les vores dels sostres, per a protecció del risc de caiguda
d'objectes d'alçada sobre el personal que hagi de treballar sobre bastides penjades.
Un cop a la setmana el Vigilant de Seguretat, realitzarà una inspecció dels cables de sustentació de les
bastides penjades. Tots aquells que tinguin el 5% del fils trencats, seran marcats per a la seva
substitució immediata; el mateix es farà davant la desigualtat entre el diàmetre de tots els cables d'una
bastida.
S'instal.laran en totes les bastides les següents senyals pendents cap a l'interior de la barana davantera: «Us obligatori del cinturó de seguretat". «Us obligatori del casc de seguretat"; «Es prohibeix entrar o
sortir d'aquesta bastida sense estar ancorat horitzontalment".
Es prohibeix anul·lar qualsevol dispositiu de seguretat de les bastides penjades. El Vigilant de
Seguretat controlarà diàriament aquesta norma en prevenció d'accidents.
Es prohibeix de treballar, transitar, aixecar o baixar les «guindoles» de les bastides penjades, sense
tenir aixecada la barana davantera, en prevenció d'accidents per caigudes entre la bastida i el parament
vertical.
G)
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un taller de manyeria acomplint els següents requisits:
a) Construïdes en ferro dolç, o en tub de secció quadrada i xapa de ferro dolç.
b) El paviment serà de xapa de ferro antilliscant.
c) Les dimensions mínimes del prisma de muntatge mesurades a l'interior, seran 500 x 500 x 1.000m.
d) Els elements de penjar no permetran balanceigs.
e) Els penjaments es faran per enganxament doble, de tal manera que quedi assegurada l'estabilitat de
la guindola en cas de fallada d'algun d'aquests.
f) Les soldadures d'unió dels elements que formen la guindola seran de cordó electrosoldat.
g) Estaran proveïdes d'una barana perimetral de 100cm. d'alçada formada per passamà, barra
intermèdia i entornpeu de 15cm. de xapa metàl·lica.
Les guindoles es protegiran amb pintura anticorrosiva de colors vius per a permetre millor la seva
detecció visual.
Les guindoles s'aixecaran als talls mitjançant corrioles o cabrestants, mai directament a mà en
prevenció de sobreesforços.
L'accés a l'interior de les guindoles es farà per les ales de la perfileria metàl·lica subjecte el fiador del
cinturó de seguretat de l'operari, al cable de circulació paral·lel a la biga.
L'interior de les guindoles estarà sempre lliure d'objectes i retalls que puguin dificultar al treballador.
Es prohibeix l'accés a les guindoles enfilant-se als pilars, per insegurs.
L'accés directe a les guindoles es farà mitjançant l'ús d'escales de mà, proveïdes d'ungles i ganxos
d'ancoratge i penjament en cap, travades, si fa el cas, a l'element vertical més proper.
C)

Peces de protecció personal recomanables

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a
utilitzar en aquesta obra estaran homologades.
- Casc de polietilè
- Roba de treball
- Botes de seguretat
- Calçat antilliscant

Peces de protecció personal recomanables

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades.

Escales de ma

- Casc de polietilè
- Roba de treball
- Calçat antilliscant
- Cinturó de seguretat (Classes A o C)
- Botes de seguretat

A)

Plataforma de soldador en altura
A)

Riscos detectables més comuns

Caigudes a diferent nivell
Desplomat de la plataforma
Talls per rebabes i similars
Els derivats dels treballs de soldadura
Altres
B)

Normes o mesures preventives

Les guindoles a prefabricar i utilitzar en aquesta obra, estaran construïdes amb ferro dolç, en prevenció
dels riscos per cristal·lització de l'acer en cas d'escalfament per soldadura.
Les guindoles a utilitzar en aquesta obra, no seran de «fabricació d'obra", sinó que seran muntades en

Riscos detectables més comuns

Caigudes al mateix nivell
Caigudes a diferent nivell
Caigudes al buit
Lliscament per incorrecte recolzament
Bolcada lateral per recolzament irregular
Trencament per defectes ocults
Els derivats d'usos inadequats o de muntatges perillosos (empalmada d'escales, formació de plataformes de treball, escales curtes per a l'alçada a salvar...)
Altres
B)

Mesures preventives en el cas d'escales de fusta:

Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra, tindran els muntants d'una sola peça, sense defectes ni
nusos que puguin minvar la seva seguretat.
Els graons de fusta estaran encaixats.
Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos transparents, per tal que
no amaguin possibles defectes.
Les escales de fusta es guardaran a cobert i s'utilitzaran preferentment per a usos interns de l'obra.
C)

Mesures preventives en el cas d'escales metàl·liques:
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Els muntants seran d'una sola peça i no tindran deformacions que puguin minvar la seva seguretat.
Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintures antioxidació que les preservin de les agressions
de la intempèrie.
Les escales metàl·liques a utilitzar, no estaran suplementades amb unions soldades.
L’empalmada d'escales metàl·liques es realitzarà mitjançant la instal.lació de dispositius industrials
fabricats amb aquesta finalitat.
D)

Mesures preventives en el cas d'escales de tisora:

Les escales de tisora a utilitzar en aquest obra, estaran dotades en la seva articulació superior, de
topants de seguretat d'obertura.
Les escales de tisora estaran dotades cap a la meitat de la seva alçada, de cadeneta de limitació
d'obertura màxima.
Les escales de tisora s'utilitzaran sempre com a tals, obrint els dos muntants per tal de no minvar la
seva seguretat.
Les escales de tisora en posició d'ús estaran muntades amb els muntants en posició de màxima
obertura per a no minvar la seva seguretat.
Les escales mai s'utilitzaran a manera de cavallets per a sustentar plataformes de treball.
Les escales de tisora no s'utilitzaran si la posició necessària sobre elles per a realitzar un determinat
treball, obliga a posar els peus en els tres darrers graons.
Les escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals.
E)

Mesures preventives per a escales de ma en general:

Es prohibeix la utilització d'escales de ma per a salvar altures superiors a 5m.
Les escales de mà a utilitzar, estaran dotades en els seu extrem inferior de sabates antilliscants de
Seguretat.
Les escales de mà a utilitzar estaran lligades amb força, en el seu extrem superior, a l'objecte o
estructura que donin accés.
Les escales de ma a utilitzar, sobrepassaran en 0,90m. l'altura a salvar; aquesta cota es mesurarà en
vertical des del pla de desembarcament, a l'extrem superior del muntant.
Les escales de ma a utilitzar, s'instal.laran de tal forma que el seu recolzament inferior estigui separat
de la projecció vertical del superior, 1/4 de la longitud del muntant entre recolzaments.
L'ascens i descens a través d'escales de mà a utilitzar en aquesta obra, quan es salvin alçades
superiors als 3m., es realitzarà dotat amb cinturó de seguretat lligat a un cable de seguretat paral.lel per
el qual circularà lliurement un mecanisme paracaigudes.
Es prohibeix en aquesta obra transportar pesos a mà iguals o superiors a 25 kg. sobre escales de mà.
Es prohibeix de recolzar la base de les escales de mà d'aquesta obra, sobre llocs u objectes poc ferms
que puguin minvar la seva estabilitat.
L'accés d'operaris a través d'escales de mà, es realitzarà d'un en un. Es prohibeix la utilització al mateix
temps d'una sola escala per dos o més treballadors.
La pujada o baixada a través d'escales de mà en aquesta obra, es farà frontalment; es a dir, mirant
directament els graons que s'estiguin utilitzant.
F)

Peces de protecció personal recomanables

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades.
- Casc de polietilè
- Botes de seguretat
- Botes de goma o de P.V.C.
- Calçat antilliscant
- Cinturó de seguretat classe A o C
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Puntals
A)

Riscos detectables més freqüents

Caiguda des d'altura de les persones durant la instal.lació dels puntals.
Caiguda des d'altura dels puntals per incorrecta instal.lació.
Caiguda des d'altura dels puntals durant les maniobres de transport elevat.
Cops en diverses parts del cos durant la manipulació
Atrapament de dits.
Caiguda d'elements que conformen els puntals sobre els peus.
Bolcada de la càrrega durant les operacions de càrrega i descàrrega.
Trencament del puntal per fatiga del material.
Trencament del puntal per manca de falques o clavada.
Desplomat d'encofrats per causa de la disposició dels puntals.
B)

Normes o mesures preventives

Els puntals s'arreplegaran endreçadament per capes horitzontals d'un únic puntal en alçada i fons, el
que es desitgi, amb la única excepció que cada capa es disposi perpendicularment a la immediata
inferior.
L'estabilitat de les torretes de replega de puntals, s'assegurarà mitjançant la clavada de «peus drets» de
limitació lateral.
Es prohibeix expressament que després de desencofrat, s'amunteguin irregularment els puntals.
Els puntals s'aixecaran en paquets uniformes sobre carretons fleixats pels dos extrems.
Es prohibeix expressament en aquesta obra, la càrrega a l'espatlla de més de dos puntals per un sol
home en prevenció de sobreesforços.
Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç o espatlla amb els passadors i mordasses
instal.lats en posició d’immobilitat.
Les fileres de puntals es disposaran sobre jaços de fusta anivellats i aplomats en la direcció exacta en
que hagin de treballar.
Els taulons de recolzament dels puntals que hagin de treballar inclinats amb respecte a la vertical seran
els que es falcaran. Els puntals, sempre es recolzaran de forma perpendicular a la cara del tauló.
Els puntals es clavaran al jaç i al sotapont, per aconseguir una major estabilitat.
El repartiment de càrregues sobre les superfícies apuntalades es realitzarà sempre uniformement
repartit. Es prohibeix expressament en aquesta obra les sobrecàrregues puntuals.
Es prohibeix expressament en aquesta obra, la correcció de la disposició dels puntals en càrrega
deformada per qualsevol causa. En prevenció d'accidents, es disposarà adjacent amb la filera
deformada i sense actuar sobre aquesta, una segona filera de forma correcta, capaç d’absorbir part dels
esforços causants de la deformació, avisant d’immediat a la Direcció Facultativa, sempre que el risc
d'enfonsament no sigui immediat; en el cas que si ho fos, s'abandonarà el tall i s'evacuarà tota l'obra.
Els puntals es travaran horitzontalment utilitzant les brides.
Els puntals tindran la longitud adequada per a la missió a realitzar.
Els puntals estaran en perfectes condicions de manteniment.
Els cargols sense fi estaran engreixats, en prevenció d'esforços innecessaris.
Els puntals tindran en els seus extrems plaques per a recolzament i subjecció.
C)

Peces de protecció personal recomanables

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a
utilitzar estaran homologades.
- Casc de polietilè
- Roba de treball
- Guants de cuir
- Cinturó de seguretat
- Botes de seguretat A les fases d'execució de l'obra.
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Treballs amb ferralla:manipulació i posada en obra

- Botes de seguretat.
- Botes de goma o P.V.C. de seguretat.
- Roba de treball.
- Cinturó porta-eines.
- Cinturó de seguretat.
- Vestits per a temps plujós.

A)

Muntatge de prefabricats

En les fases d’obra:

Riscos detectables més comuns

Talls i ferides a mans i peus per maneig de rodons de ferro.
Aplastaments durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de ferralla.
Aplastaments durant les operacions de muntatge d'armadures.
Entrebancs i torçades al caminar sobre les armadures.
Els derivats dels eventuals trencaments de rodons d'acer durant l'estirat o doblat.
Sobreesforços.
Caigudes des d'alçada.
Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa.
Altres
B)

Normes o mesures preventives

Es deixarà en obra un espai dedicat a la replega classificada de rodons de ferralla, pròxim al lloc de
muntatge d'armadures, tal com es descriu als plànols.
Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posició horitzontal sobre un jaç de fusta capa a capa,
evitant les alçades de piles superiors a 1,50m.
El transport aeri de paquets d'armadures mitjançant grua, s'executarà suspenent la càrrega de dos
punts separats mitjançant bragues.
La ferralla muntada s’emmagatzemarà en els llocs designats a tal efecte separat del lloc de muntatge,
assenyalats en els plànols.
Les deixalles o retalls de ferro i acer, es recolliran ajuntant-les en un lloc determinat als plànols per a la
seva posterior càrrega i transport a l'abocador.
Es farà un escombrat diari de puntes, filferros i retalls de ferralla entorn al banc de treball.
La ferralla muntada es transportarà al punt de ubicació suspesa del ganxo de la grua mitjançant
bragues que la subjectaran de dos punts distants per tal d'evitar deformacions i desplaçaments no
desitjats.
Resta prohibit el transport aeri d'armadures de pilars en posició vertical. Es transportaran suspesos de
dos punts mitjançant bragues fins a arribar a un punt proper al lloc d’ubicació, dipositant-se al terra.
Només es permetrà el transport vertical per a la ubicació exacta «in situ».
Es prohibeix enfilar-se per les armadures en qualsevol cas.
Es prohibeix el muntatge de cèrcols perimetrals sense abans estar correctament instal.lades les xarxes
de protecció.
S'evitarà en tant sigui possible caminar pel fons del encofrats de jàsseres, (o bigues).
S'instal.laran senyals de perill en els sostres tradicionals, avisant sobre el risc de caminar sobre els
revoltons.
S'instal.laran «camins de tres taulons d'amplada» (60 cm. com a màxim) que permetin la circulació
sobre sostres en fase d'armat de negatius.
Les maniobres d'ubicació «in situ» de ferralla muntada es guiaran mitjançant un equip de tres homes;
dos guiaran mitjançant llargs en dos direccions la peça a situar, seguint les instruccions del tercer que
procedirà manualment a efectuar les correccions de plomada.
C)

Peces de protecció personal recomanables

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades.
- Casc de polietilè.
- Guants de cuir.

A)

Riscos detectables més comuns

Cops a les persones pel transport en suspensió de grans peces
Atrapaments durant maniobres d'ubicació
Caiguda de persones al mateix nivell
Caiguda de persones a diferent nivell
Bolcada de peces prefabricades
Desplomat de peces prefabricades
Talls per maneig d'eines manuals
Talls o cops per maneig de màquines-eina
Aixafaments de mans o peus al rebre peces
Els derivats de la realització de treballs sota règim de forts vents
Altres
B)
Normes o mesures preventives
Es tendiran cables de seguretat lligats a elements estructurals sòlids, en els quals enganxar el
mosquetó de seguretat dels treballadors encarregats de rebre la vora dels sostres, les peces prefabricades subministrades mitjançant grua.
La peça prefabricada, s'aixecarà del ganxo de la grua mitjançant extrems subjectes als laterals de la
peça mitjançant un equip format per tres homes. Dos d'ells guiaran la peça mitjançant els extrems,
mentre un tercer guiarà la maniobra.
Un cop presentat en el lloc d'instal.lació el prefabricat, es procedirà, sense despenjar-lo del ganxo de la
grua i, sense descuidar la guia mitjançant els extrems, el muntatges definitiu, conclòs el qual, podrà
despendre's del balancí.
La recepció en els recolzaments es realitzarà mitjançant dos escamots de tres homes sota la coordinació d'un Encarregat. Actuant al mateix temps cada escamot guiarà l'extrem corresponent de la placa de
formigó mitjançant cordes. El tercer home de cada escamot farà la presentació.
El risc de caiguda des d'alçada s'evitarà realitzant els treballs de recepció i instal.lació del prefabricat
des de l'interior d'una plataforma de treball envoltada de baranes de 90 cm. d'alçada, formada per
passamà, llistó intermedi i entornpeu de 15cm., muntats sobre bastides.
Diàriament es realitzarà per part del Vigilant de Seguretat qualificat, una inspecció sobre el bon estat
dels elements d'elevació , fent anotació expressa en un llibre de control que estarà a disposició de la
Direcció Facultativa.
Es prohibeix treballar o estar en lloc de trànsit de peces suspeses, en prevenció de risc de desplom.
S'instal.laran senyals de «perill", «pas de càrregues suspeses» sobre peus drets sota els llocs destinats
a pas.
Es prepararan zones de l'obra compactades per tal de facilitar la circulació de camions de transport de
prefabricats.
Els prefabricats es descarregaran dels camions i s'arreplegaran en els llocs assenyalats als plànols a
aquest efecte.
Els prefabricats s'arreplegaran en posició horitzontal sobre jaços disposats per capes de tal manera que
no danyin els elements d'enganxament pel seu aixecament.
Als prefabricats en replega, abans de procedir al seu aixecament per ubicar-los a l'obra, se’ls hi lligaran
les cordes de guia, per a realitzar les maniobres sense riscos.
Les baranes de tancament dels sostres, s'aniran desmuntant únicament en la longitud necessària per a
instal.lar un determinat pannell prefabricat, conservant-se el de la resta de la façana.
Es paralitzarà la feina d'instal.lació dels prefabricats sota règim de vents superiors als 60 km/h.
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Si una peça prefabricada arribés al seu lloc girant sobre si mateixa, se la intentarà detenir, utilitzant
exclusivament les cordes de govern. Es prohibeix intentar detenir-la directament amb el cos o alguna de
les seves extremitats, en prevenció del risc de caigudes per oscil.lació o penduleig de la peça en
moviment.
Les plantes estaran netes de materials o eines que puguin obstaculitzar les maniobres d'instal.lació.
C)

Peces de protecció personal recomanables

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades.
- Casc de polietilè
- Guants de cuir
- Guants de goma o P.V.C.
- Botes de seguretat
- Botes de goma amb puntera reforçada
- Cinturó de seguretat de classe A o C
- Roba de treball
- Vestits per a temps plujós

Muntatge de la instal·lació elèctrica
Riscos detectables més freqüents
Caiguda de persones al mateix nivell
Caiguda de persones a diferent nivell
Talls per maneig d'eines manuals
Talls per maneig de les guies i conductors
Punxades en les mans per maneig de guies i conductors
Cops per eines manuals
Sobreesforços per postures forçades
Cremades per encenedors durant operacions d'escalfament del macarró protector
Electrocució o cremades per la mala protecció de quadres elèctrics
Electrocució o cremades per maniobres incorrectes de les línies
Electrocució i cremades per ús d'eines sense aïllament
Electrocució o cremades per ponteig dels mecanismes de protecció
Electrocució o cremades per connexions directes sense clavilles mascle-femella
Explosió dels grups de transformació durant l'entrada en servei
Incendi per incorrecta instal.lació de la xarxa elèctrica
Altres
A)

Normes o mesures preventives

En la fase de l'obra d'obertura i tancament de rases es tindrà especial cura de l'ordre i la neteja de
l'obra, per tal d'evitar riscos de trepitjades i ensopegades.
El muntatge d'aparells elèctrics es farà sempre per personal especialista, en prevenció dels riscos per
muntatges incorrectes.
La il.luminació dels talls no serà inferior a 100 lux, mesurats a 2m. del terra.
La il.luminació mitjançant portàtils es farà utilitzant portallums estancs amb mànec aïllant i reixat de
protecció de la bombeta, alimentats a 24 V.
Es prohibeix la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric de l'obra, sense la utilització
de les clavilles mascle-femella.
Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus de tisora, amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora
d'obertura, per tal d'evitar els riscs per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.
Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per tal d'evitar riscs
per treballs sobre superfícies insegures i estretes.
La realització del cablejat, penjament i connexió de la instal.lació elèctrica sobre escales de mà es farà
un cop instal.lada una xarxa tensa de seguretat entre la planta sostre i de recolzament en la qual es fan
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els treballs, per a eliminar el risc de caiguda des d'altura.
Es prohibeix la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets, en llocs amb risc de caiguda
des d'alçada durant els treballs d'electricitat, si abans no s'han instal.lat les proteccions de seguretat
adeqüades.
Les eines a utilitzar pels electricistes instal.ladors, estaran protegides amb material aïllant normalitzat
contra els contactes amb l'energia elèctrica.
Les eines dels instal.ladors elèctrics amb aïllament deteriorat seran retirades i substituïdes per altres en
bon estat, de forma immediata.
Per tal d'evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal.lació elèctrica de l'edifici, l'últim cablejat que
es farà serà el que va del quadre general al de la companyia subministradora, guardant en lloc segur els
mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal.lar-se.
Les proves de funcionament de la instal.lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra
abans de començar, per tal d'evitar accidents.
Abans de fer entrar en càrrega la instal.lació elèctrica, es farà una revisió en profunditat de les
connexions de mecanismes, proteccions i empalmades dels quadres generals elèctrics directes o
indirectes, d'acord amb el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
L'entrada en servei de les cel.les de transformació, es farà amb l'edifici desallotjat de personal, en
presència dels Caps d'obra i de la Direcció Facultativa.
La realització del cablejat, penjament i connexió d'elements sobre el buit es farà un cop protegit el forat
amb una xarxa horitzontal de protecció, o amb una bastida convenientment protegida.
Abans de fer entrar en servei les cel.les de transformació es procedirà a comprovar l'existència real de
la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols químic sec i farmaciola, i que els
operaris estiguin vestits amb les peces de protecció personal. Un cop comprovats aquests punts, es
procedirà a donar ordre d'entrada en servei.
B)

Peces de protecció personal recomanables

- Casc de polietilè, per a utilitzar durant els desplaçaments per l'obra en llocs amb risc de caiguda
d'objectes o de cops.
- Botes aïllants de l'electricitat
- Botes de seguretat
- Guants aïllants
- Roba de treball
- Cinturó de seguretat
- Faixa elàstica de sujecció de cintura
- Banqueta de maniobra
- Catifa aïllant
- Comprovants de tensió
- Eines aïllants

Instal·lació elèctrica provisional d’obra
A)

Riscos detectables més comuns

Contactes elèctrics directes
Contactes elèctrics indirectes
Els derivats de caigudes de tensió en la instal.lació per sobrecàrrega
Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció
Mal comportament de les tomes de terra
Caigudes al mateix nivell
Caigudes a diferent nivell
Altres
B)

Normes o mesures preventives

C)

Normes de prevenció tipus per a cables
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El calibre o secció del cablejat serà sempre l’adequat per a la càrrega elèctrica que hagi de suportar en
funció del càlcul realitzat per a la maquinària i il.luminació prevista.
Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables. No s'admetran trams defectuosos
en aquest sentit.
La distribució general des del quadre general d'obra als quadres secundaris, es farà mitjançant mànega
elèctrica antihumitat.
L'estesa dels cables i mànegues, es farà a una altura mínima de 2m. en els llocs peatonals, i de 5m. en
els de vehicles, mesurats sobre el nivell de paviment.
L'estesa de cables per a creuar vials d'obra, es farà soterrat. Es senyalitzarà el pas del cable mitjançant
un cobriment permanent de taulons que tindran per objecte protegir mitjançant repartiment de càrregues, i assenyalar l'existència del pas elèctric als vehicles.
La profunditat de la ras mínima serà de 45cm., i el cable anirà a més a més protegit en l'interior d'un tub
rígid.
Les empalmades entre mànegues sempre estaran aixecades. Es prohibeix mantenir-les al terra.
Les empalmades provisionals entre mànegues, es farà mitjançant connexions normalitzades estanques
antihumitat.
Les empalmades definitives es faran utilitzant caixes empalmades normalitzades estanques de
seguretat.
El traçat de les mànegues de subministrament elèctric a les plantes, serà penjat a una alçada sobre el
paviment d'aproximadament 2m., per tal d'evitar accidents per agressió a les mànegues per ús ran de
terra.
El traçat de les mànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el de subministrament
provisional d'aigua a les plantes.
Les mànegues “d’allargadera", pel fet d'ésser provisionals i de curta estàtica estança poden portar-se
pel terra, però arrambades a paraments verticals.
Les mànegues “d’allargadera” provisionals, s'empalmaran mitjançant connexions normalitzades
estanques antihumitat o fundes aïllants termorretràctils.
D)

Normes de prevenció per a interruptors:

S'ajustaran expressament, als especificats en el Reglamento Electrotécnico de Baja tensión.
Els interruptors s’instal·laran a l'interior de caixes normalitzades proveïdes de porta d'entrada amb tanca
de seguretat.
Les caixes d'interruptors tindran enganxada sobre la seva porta una senyal normalitzada de «perill",
«electricitat".
Les caixes d'interruptors estaran penjades, ja sigui de paraments verticals o de peus drets estables.
E)

Normes de prevenció per a quadres elèctrics

Seran metàl.lics de tipus per a la intempèrie, amb porta i tanca de seguretat, segons norma UNE-20324.
Malgrat ser del tipus per a la intempèrie, es protegiran de l'aigua de pluja mitjançant viseres com a
protecció addicional.
Els quadres elèctrics metàl.lics tindran la carcassa connectada a terra.
Tindran enganxada sobre la porta una senyal normalitzada de «perill", «Electricitat".
Els quadres elèctrics es penjaran pendents de plafons de fusta rebuts als paraments verticals o bé, a
peus drets ferms.
Les maniobres a executar en el quadre elèctric general es faran enfilats a una banqueta de maniobra o
catifa aïllant, calculats expressament per a realitzar la maniobra de seguretat.
Els quadres elèctrics tindran tomes de corrent per a connexions normalitzades blindades per a
intempèrie, en nombre determinat segons el càlcul realitzat.
Els quadres elèctrics d'aquesta obra, estaran dotats d'enclavament elèctric d'obertura.
F)

Normes de prevenció per a les preses d'energia.

Les preses de corrent dels quadres es faran dels quadres de distribució, mitjançant clavilles normalitzades blindades i sempre que sigui possible amb enclavament.
Cada presa de corrent subministrarà energia elèctric a un sol aparell, màquina o màquina-eina.
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La tensió sempre estarà en la clavilla femella, mai en el mascle, per tal d'evitar contactes elèctrics
directes.
G)

Normes de prevenció per a la protecció de circuits.

La instal.lació tindrà tots aquells interruptors automàtics que el càlcul defineix necessaris.
Els interruptors automàtics s'instal.laran en totes les línies de toma de corrent dels quadres de
distribució i d'alimentació a totes les màquines, aparells i màquines-eina de funcionament elèctric.
Els circuits generals també estaran protegits amb interruptors.
La instal.lació d'enllumenat general, per a les instal.lacions provisionals d'obra i primers auxilis, estarà
protegida per interruptors automàtics magnetotèrmics.
Tota màquina elèctrica estarà protegida per un disjuntor diferencial .
Els disjuntors diferencials s'instal.laran d'acord amb les següents sensibilitats:
300 mA. per a alimentació de maquinària
30 mA. per a les instal.lacions elèctriques d'enllumenat no portàtil.
H)

Normes de precaució per a les connexions a terra.

El transformador de l'obra estarà dotat de toma de terra ajustada als Reglaments vigents i a les normes
pròpies de la companyia elèctrica subministradora de la zona.
Les parts metàl.liques de tot l'equip elèctric disposaran de connexió a terra.
El neutre de la instal.lació estarà connectat a terra.
La connexió a terra es farà mitjançant la placa de cada quadre general.
El fil de la connexió a terra, estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibeix expressament utilitzar-lo per a altres usos.
La connexió a terra de les màquines-eina que no estiguin dotades de doble aïllament, es farà mitjançant
fil neutre en combinació amb el quadre de distribució corresponent i el quadre general de l'obra.
Les connexions de terra calculades estaran situades en el terreny de tal forma, que el seu funcionament
i eficàcia sigui el desitjat per a la instal.lació.
La conductivitat del terreny s'augmentarà abocat en el lloc de clavada de la placa, aigua de forma
periòdica.
El punt de connexió de la placa estarà protegit a l'interior d'un pericó practicable.
I)

Normes de prevenció per a instal.lació d'enllumenat.

L'enllumenat de l'obra, acomplirà les «Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo».
La il.luminació dels talls serà sempre l'adequada per a realitzar els treballs amb seguretat.
La il.luminació general dels talls serà mitjançant projectors ubicats sobre peus drets ferms.
La il.luminació mitjançant portàtils acomplirà la següent norma:
penjament de la paret, mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de seguretat,
alimentats a 24 V.
L'energia elèctrica que hagi de subministrar-se a les llums portàtils per a il.luminació de talls entollats,
es servirà mitjançant transformador de corrent que la deixi en 24 V.
La il.luminació dels talls es situarà una alçada entorn als 2m., mesurats des de la superfície de
recolzament dels operaris en el seu lloc de treball.
La il.luminació dels talls, sempre que sigui possible, es farà creuada, a fi i efecte de disminuir ombres.
Les zones de pas de l'obra estaran permanentment il.luminades evitant racons foscos.
J)
Normes de seguretat, d'aplicació durant el manteniment i reparacions de la instal.lació
elèctrica provisional d'obra.
El personal de manteniment de la instal.lació serà electricista, en possessió de carnet professional
corresponent.
Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i en especial, en el moment en el que es detecti
una fallada, moment en el qual se la declararà fóra de servei mitjançant desconnexió elèctrica i
penjament del rètol corresponent en el quadre de govern.
La maquinària elèctrica, serà revisada per personal especialista en cada tipus de màquina.
Es prohibeixen les revisions o reparacions sota corrent. Abans de començar una reparació es descon-
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nectarà la màquina a la xarxa elèctrica, instal·lant en el lloc de connexió un rètol visible en el qual es
llegeixi: «No connectar, homes treballant a la xarxa".
L'ampliació o modificació de línies, quadres i similars solament la faran els electricistes.

Sobrecàrrega física

K)

Inspecció de l’estat del terreny
Ascens i descens amb mitjans i métodes segurs (Escales adequades i subjectes per la part superior)
Evitar postures inestables amb calzat i medis de treball adequats.
Cordes i politges per pujar i baixar materials si fos necessari.
Evitar zonar de possible caiguda d’bjectes
Utilitzar casc de seguritat

Normes generals.

Les connexions a terra calculades estaran situades en el terreny de tal forma que el seu funcionament i
eficàcia sigui el necessari per la instal.lació.
Les connexions a terra de quadres elèctrics generals diferents, seran independents electrònicament.
Els quadres elèctrics de distribució, estaran sempre en llocs de fàcil accés.
Els quadres elèctrics sobre peus drets, estaran a un mínim de 2m. d'alçada.
Els quadres elèctrics no s'instal.laran en el desenvolupament de les rampes d'accés al fons de
l'excavació.
Es prohibeix expressament en aquesta obra, que quedi aïllat un quadre elèctric, per variació o ampliació
del moviment de terres, augmentant els riscos de la persona que ha d'apropar-s'hi.
Els quadres elèctrics d'intempèrie, per a protecció addicional, es cobriran amb viseres contra pluja o
contra la neu.
Els pals provisionals dels quals s'hagi de penjar mànegues elèctriques es posaran a menys de 2m. de la
vora de les excavacions.
El subministrament elèctric al fons de l'excavació no es podrà fer per les rampes d'accés ni de vehicles,
ni de persones.
Els quadres elèctrics, en servei, restaran tancats amb pany de seguretat de triangles, en servei.
No es permet la utilització de fusibles rudimentaris. Cal utilitzar «peces fusibles normalitzades»
adequades a cada cas.
Es connectaran a terra les carcasses dels motors o màquines (en cas de que no tinguin doble
aïllament), o aïllants per propi material constitutiu.
L)

Peces de protecció personal recomanable

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades.
- Casc de polietilè per a riscos elèctrics
- Roba de treball
- Botes aïllants de l'electricitat
- Guants aïllants de l'electricitat
- Plantilles anticlaus
- Cinturó de seguretat classe C
- Vestits impermeables per a ambients plujosos
- Banqueta aïllant de l'electricitat
- Catifa aïllant d'electricitat
- Comprovants de tensió
- Rètols de «No connectar, homes treballant a la xarxa»

B)

Normes o mesures preventives

C)

Proteccions col·lectives
-

D)

Proteccions individuals a utilitzar
-

És el risc derivat de l’execució de treballs d’obra civil per la construcció de Centres de Transformació en
Edifici.
A) Riscos detectables més comuns
Caiguda de persones a diferent nivell
Caiguda d’objectes
Desploms
Talls

Casc de seguritat
Guants de de protecció enfront riscos mecànics
Cinturó de seguretat
Botes de seguritat

posada en servei en fred
És el risc derivat de la posada en servei d’un Centre de Transformació havent-se efectuat previament el
descàrrec de la línea.
A) Riscos detectables més comuns
Caiguda de persones a diferent nivell
Caiguda d’objectes
Talls
Desploms
Càrrega física
Contactes elèctrics
Arc elèctric
Electrocució
B)

Operacions i treballs en alçada

Material de senyalització i delimitació (Cinta delimitadora, senyals...).
Les pròpies dels treballs a realitzar i de les eines a utilitzar.
Bossa portaeines i corda de servei.

Normes o mesures preventives

Les corresponents als treballs en centres de transformació.
Solicitud al Cap d’Explotació del descàrrec de la línea.
Recepció, per part del Cap de Treball, de la confirmació del descàrrec de la línea.
Comprobació de l’ausència de tensió amb el detector de tensió.
Efectuar la posada a terra de la instal·lació en els costats de la zona del entroncament, de tal forma que
el tram objecte del descàrrec estigui a terra en tots els punts del mateix.
Abans de la reposició del servei, efectuar un exhaustiu recompte de les persones implicades en els
diferents punts de l’obra.
C)

Proteccions col·lectives
-

Material de senyalització i delimitació (Cinta delimitadora, senyals...).
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D)

Detectors d’ausència de tensió.
Equips de Posada a terra i en tallacircuit
Les pròpies dels treballs a realitzar i de les eines a utilitzar.
Bossa portaeines i corda de servei.
Proteccions individuals a utilitzar

-

Casc de seguretat
Guants de de protecció enfront riscos mecànics
Cinturó de seguretat
Botes de seguretat
Guants de seguretat
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fecte estat i es verificarà visualment l’estat de la instal·lació.
Durant la realització del treball:
- El cap del treball dirigirà i controlarà els treballs, sent responsable de les mesures de qualsevol
ordre que afecti a la seguretat dels mateixos.
- Si la naturaleza o amplitud dels treballs no li permeten assegurar personalment la seva vigilància, té que assignar, per secundar-li, a un o més operaris habilitats.
Al finalitzar els treballs:
- El Cap de Treball s’assegurarà de la seva bona execució i comunicarà al Cap d’ Explotació la
finalització dels mateixos.
- El Cap d’ Explotació prendrà les mesures necessàries per deixar la instal·lació en les condicions normals d’explotació.
C)
-

posada en tensió
És el risc derivat de les operacions portades a terme en línees Subterrànees de Mitja Tensió sense
ausència de tensió.

D)

A) Riscos detectables més comuns
Caiguda de persones a mateix nivell
Caiguda d’objectes
Talls
Contactes elèctrics
Arc elèctric
Electrocució
B)

Normes o mesures preventives

En proximitat de línees subterrànees:
- Sol·licitar el descàrrec de la línea en treballs amb eines i útils manuals (distància inferior a 0’5 m
) o en operacions amb útils mecànics (distància inferior a 1 m).
- Si no és possible el descàrrec, eliminar els reenganxes
- Manipulacions de cables: amb descàrrec sol·licitat i utilitzant elements aillants adequats al nivell
de tensió.
- Utilitzar mitjans de protecció adequats (catifes i guants aillants)
- Mesures preventives a adoptar pel Cap de Treballs: coneixement de les instal·lacions mitjançant plànols, notificació de la proximitat de conductors en tensió, senyalització dels cables, designació de vigilant dels treballs i aillaments selectiu de cables. Solicitud al Cap d’Explotació del
descàrrec de la línea.
Cumpliment de les disposicions legals existents (distàncies, creuaments, paralelisme...)
Protecció en front a sobreintensitats: tallacircuits, fusibles i interruptors automàtics.
Protecció enfront sobretensions: pararaigs i autovàlvules.
Notificació de Anomalies en les instal·lacions sempre que es detectin.
En la data d’inici dels treballs:
- Supresió del reenganxes automàtics, si els té, i prohibició de la posada en servei de la instal·lació, en cas de desconexió, sense la previa conformitat del cap de treball.
- Establiment d’una comunicació amb el lloc de treball o lloc proper a ell( radio, telèfon, etc.) que
permiti qualsevol maniobra d’urgència que sigui necessària.
Abans de començar a reanudar els treballs:
- Exposició, per part del Cap de Treball, als operaris del Procediment d’Execució, assegurant-se
de la perfecta compresió del mateix.
- Es comprobarà que tots els equips i eines que siguin necessàries existeixin i es trobin en per-

Proteccions col·lectives
Material de senyalització i delimitació (Cinta delimitadora, senyals...).
Les pròpies dels treballs a realitzar i de les eines a utilitzar.
Bossa portaeines i corda de servei.
Proteccions individuals a utilitzar
-

Casc de seguretat
Guants aillants
Catifa aillant
Botes de seguretat
Guants de seguretat
Banqueta

posada en servei en tensió ls
És el risc derivat de la posada en servei d’un Centre de Transformació havent-se efectuat previament el
descàrrec de la línea.
A) Riscos detectables més comuns
Caiguda de persones al mateix nivell
Caiguda d’objectes
Talls
Contactes elèctrics
Arc elèctric
Electrocució
B)

Normes o mesures preventives

Les corresponents als treballs en alçada i treballs en tensió.
En la data d’inici dels treballs:
- Supresió dels reeengaxes automàtics, si els té, i prohibició de la posada en servei de la instal·lació, en cas de desconexió, sense la previa conformitat del cap de treball.
- Establiment d’una comunicació amb el lloc de treball o lloc proper a ell(radi, telèfon, etc.) que
permiti qualsevol maniobra d’urgència que sigui necessària.
Abans de començar a reanudar els treballs:
- Exposició, per part del Cap de Treball, als operaris del Procediment d’Execució, assegurant-se
de la perfecta compresió del mateix.
- Es comprobarà que tots els equips i eines que siguin necessàries existeixin i es trobin en perfecte estat i es verificarà visualment l’estat de la instal·lació.
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Durant la realització del treball:
- El cap del treball dirigirà i controlarà els treballs, sent responsable de les mesures de qualsevol
ordre que afecti a la seguretat dels mateixos.
- Si la naturaleza o amplitud dels treballs no li permeten assegurar personalment la seva vigilància, té que assignar, per secundar-li, a un o més operaris habilitats.
Al finalitzar els treballs:
- El Cap de Treball s’assegurarà de la seva bona execució i comunicarà al Cap d’ Explotació la
finalització dels mateixos.
- El Cap d’ Explotació prendrà les mesures necessàries per deixar la instal·lació en les condicions normals d’explotació.
C)

Proteccions col·lectives
-

D)

Material de senyalització i delimitació (Cinta delimitadora, senyals...).
Detectors d’ausència de tensió.
Equips de Posada a terra i en tallacircuit
Les pròpies dels treballs a realitzar i de les eines a utilitzar.
Bossa portaeines i corda de servei.
Proteccions individuals a utilitzar

-

Casc de seguretat
Guants aillants
Banqueta
Botes de seguretat
Guants de seguretat
Catifa aillant
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Verificació de l’ausència de tensió i posada a terra en tallcircuit.
Les operacions a realitzar s’efectuaran sobre cadascún dels conductors de la canalització subterrànea
que atravesa els límits de la zona protegida en els punts de tall de la instal·lació en consignació o
descàrrec, o en punts el més proper a aquests:
- Es determinarà els punts de la canalització subterrànea en els que es tinguin que col·locar la
posada a terra i en curtcircuit. Aquests punts constituiran els límits de la zona protegida.
- Es verificarà l’ausència de tensió en aquests punts. A l’efectuar dita verificació, la canalització
serà considerada com si estigués en tensió i s’utilitzarà un dispositiu apropiat. La verificació
s’efectuarà en cadascun dels conductors.
Determinació de la zona protegida. La persona encarregada de la consignació o descàrrec, anomenarà
explícitament en el document de consignació els límits de la zona protegida de la canalització en
consiganció o descàrrec.
Col·locació de pantalles protectores. Quan per la proximitat de altres instal·lacions en tensió sigui
possible el contacte dels operaris amb parts nues en tensió, s’interposaran pantalles aillants apropiades.
Comprobació de les operacions d’identificació, senyalització, posada a terra i en curtcircuit dels cables
afectats.
Definició de la zona de treball.
Localització i identificació del cable. Per la utilització de la pértiga serra-cables o el picacables, és
obligatori la posada a terra dels anomenats elements.
Reposició de la tensió després del treball.
Després de l’execució del treball, i abans de donar tensió a la instal·lació, es s’han de realitzar les
operacions següents:
- Si el treball ha necessitat la participació de varies persones, el responsable del mateix les reunirà i notificarà que es procedeix a donar tensió.
- Retirar les posades en curtcircuit, si hi haguessin.
En el lloc de tall:
- Retirar el enclavament o bloqueig i/o senyalització.
- Tancar circuits
C)

posada en servei en ausència de tensió

-

És el risc derivat de la posada en servei d’una línea subterrànea de M.T. havent-se realitzat previament
el descàrrec de la línea.
A) Riscos detectables més comuns
Caiguda de persones a diferent nivell
Caiguda d’objectes
Talls
Desploms
Càrrega física
Contactes elèctrics
Arc elèctric
Electrocució
B)

Normes o mesures preventives

Les corresponents als treballs en proximitat a instal·lacions de mitja tensió.
Apertura dels circuits, amb l’objectiu de separar totes les possibles fonts de tensió que puguin alimentar
el cable en el qual es té que treballar.
Enclavament, en posició d’obertura dels aparells de tall i col·locació de senyalització en el comandament dels aparells de tall enclavats.

Proteccions col·lectives

D)

Material de senyalització i delimitació (Cinta delimitadora, senyals...).
Detectors d’ausència de tensió.
Equips de Posada a terra i en tallacircuit
Les pròpies dels treballs a realitzar i de les eines a utilitzar.
Proteccions individuals a utilitzar

-

Casc de seguretat
Guants de seguretat
Banqueta
Catifa aillant
Botes de seguretat
Guants de aillants

Serveis tècnics de seguretat i higiene
L’empresa constructora, per la realització d’aquesta obra disposarà d’assessorament tècnic, contractat a
l’efecte.
Servei mèdic
L’empresa constructora, , disposarà de servei mèdic propi o mancomunat.
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Vigilant de seguretat i higiene
Es obligatori per aquesta obra el nomenament de seguretat i higiene, anotant-se la següent diligència
en aquest Plec de Condicions i el Llibre d’Incidències
12. DEFINICIONS CONCEPTES A TENIR PRESENT EN L’ESTUDI DE SEGURETAT

12.1 Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o,
al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i
recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra,
contenint com a mínim els següents documents:
Memòria:

Plec:

Plànols:

Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar
conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i
valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives.
De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que
es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes
i equips preventius.

On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió
de les especificacions tècniques necessàries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat
definits o projectats.
Pressupost:

12.2

Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de
l'Estudi de Seguretat i Salut.

Compatibilitat i relació entre els esmentats documents
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als
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riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor
de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de
les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis
mitjans.
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de
les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius,
llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de
l’Estudi de Seguretat i Salut.
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques
Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor
de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.
12.3. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET

CONSTRUCTIU

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu,
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva
(Art. 15 a la L. 31/1995) :
•
•
•
•

Evitar els riscos.
Avaluar els riscos que no es poden evitar.
Combatre els riscos en el seu origen.
Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs
de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció,
amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efec-
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•
•
•
•
•

tes a la salut.
Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica,
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència
dels factors ambientals al treball.
Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

12.4 Promotor
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi,
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per
la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:
•

Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte,
quan sigui necessari o es cregui convenient.

•

Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i
al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.

•

Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes
les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.

•

Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes.

•

La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor
de les seves responsabilitats.

•

Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i
autoritzacions administratives.

•

El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.
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El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

17.

Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:
(a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament.
(b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball.
18.

Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del
projecte d'obra.
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
(manteniment).
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar
l'Estudi de Seguretat i Salut.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos
treballadors autònoms.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra,
segons el R.D. 1627/1997, són les següents:
−

Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L.
31/1995) :

12.5 Coordinador de Seguretat i Salut
•

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut,
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb
titulació acadèmica en Construcció.
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.

•

−

En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar
simultània o successivament.
En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.

Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció
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de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en
particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997
de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de
construcció:
−
El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
−
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
−
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
−
El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
−
La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies
perilloses.
−
La recollida dels materials perillosos utilitzats.
−
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
−
L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
−
La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
−
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat
que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.
−
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta
funció quan no calgui la designació de Coordinador.
−
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.
−
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de
treball.
−
Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones
autoritzades.
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció
de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin
a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que
aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui.
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.
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Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:
−

−

Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació
dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.
Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.

12.7 Director d'Obra
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics,
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a
més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del
control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase
d’Obra, nomenat pel Promotor.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:
−
−

−

−

12.6 Projectista
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.

−

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics,
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

−
−
−

Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.
Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs,
els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut.
Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes
en el mateix.
Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat,
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a
les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de
Seguretat i Salut.
Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de
Seguretat i Salut del contractista.
Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius.
Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al
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−
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compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre
d’incidències
Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren
perceptius.

12.8 Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes
Definició de Contractista:

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definició de Subcontractista:

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista,
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra,
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es
regeix la seva execució.

−

−
−
−

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:
18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.

El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte
Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i
Salut.
Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat
de l’obra.
Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra
dins dels límits establerts en el Contracte.
Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat.
El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.
Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats

−
−
−

−

−
−
−

indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
−
Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
−
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, i en conseqüència complir el R.D.171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
−
Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.
−
Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.
Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de
les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació
amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors
autònoms que hagin contractat.
A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.
Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar,
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.
El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.
Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els
mitjans auxiliars fets servir a l'obra.
El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé,
delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el
Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra.
El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució
de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre
d'Incidències.
Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn
material, de conformitat a la normativa legal vigent.
El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de
caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i
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−

−

−

−
−

−

−
−

passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre
la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels
esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació
dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui
afectar a aquest centre de treball.
El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que
haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a
l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu
i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al
mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per
part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.
L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis,
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà
al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.
El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn,
i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar
a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat,
Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o
concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre
d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits
previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.
Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes
i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.
També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada,
per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines
d'obra.
El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia
obra o limítrofs.
El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.
La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una
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−

−

copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la
seva feina, en aquesta obra en concret.
Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003
expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el
màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.
El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior,
així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".

12.9 Treballadors Autònoms
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de
treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el
Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de
l’obra.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:
−
−
−
−
−
−
−
−

Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.
Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.
Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18
de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors.
Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels
equips de protecció individual per part dels treballadors.
Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,
si n'hi ha.
Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):
− La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a
les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de
treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.
− Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra,
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

12.10 Treballadors
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Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè,
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:
−
−
−
−
−
−
−
−

El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
El deure d'indicar els perills potencials.
Té responsabilitat dels actes personals.
Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals.
Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra.
Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort,
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el
temps que duri la seva permanència a l’obra.

13 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

13.1

Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
Bases del Concurs.
Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació
de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.
Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i
Salut.
Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu
de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat.
Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en qüestió.
Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel

ANNEX 2. Estudi de Seguretat i Salut

Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament
inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions,
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre,
tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots.
13.2

Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del
Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin
estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

13.3

Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar,
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA
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D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat
per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen.

-

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant:
-

-

-

Ubicació dels serveis públics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.
Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.
Acotat del perímetre del solar.
Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.
Edificacions veïnes existents.
Servituds.

-

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.
(*) Representació cronològica per fases d’execució.
-

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant:
-

-

Tancament del solar.
Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.
Llocs destinats a apilaments.
- Àrids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.

- Materials solts.
- Runes i residus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substàncies tòxiques.
- Substàncies explosives i/o deflagrants.
Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants,
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids.
- Estació de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids.
Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament.
Senyalització de circulació.
Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.
Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.
Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.
Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.

-

-

Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de
façanes:
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de
tancaments i coberta.(*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia
justificació en l‘ESS.
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia
justificació en l’ESS.
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia
justificació en l‘ESS.
Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals
d’escales:
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de
travessers d’escales (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers
d’escales.
Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de
patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats.
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-

-

Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol
perimetral (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat
Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat
sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.
Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals.
Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:
−
−
−
−
−
−
−

Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
Escales provisionals.
Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.
Abalisament i senyalització de zones de pas.
Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys.
Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura.

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment
posterior de l’obra executada (*).
-

Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
Bastides especials.
Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i
evacuació d’equips.
Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes
no transitables.
Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de
Protecció Col·lectiva.
Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies,
finestrals i patis.
Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.
Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).
-

Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.
Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.
(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.
13.4 El ''Llibre d'Incidències''
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A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi
Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 27.1.1998).
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor)
de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li
les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla
de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat
Laboral, en un termini inferior a 24 hores.
13.5 Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que
tingues a be designar a l’efecte, segons procedeixi.
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors,
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació
contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o
representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera
de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista.
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit
i reconeguda per les parts afectades.
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a
qualsevol altre recurs prescrit per la llei.
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Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa
reguladora de l’esmentada jurisdicció.
14. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui
ésser d’aplicació.
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu
Pla.
14.1
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−

“Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.

−

“Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de
1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la
OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)”.

−

“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.

−

“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.

−

“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”.

−

“Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31
de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de
abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D.
780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo
de 2006)”.

−

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.
486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004
(BOE 13 de noviembre de 2004)”.

−

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

−

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”.

−

“Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”.

−

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D.
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de
2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.

−

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en
les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de
gener de 1998).

−

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de
1999)”.

−

“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”.

−

“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1
de mayo de 2001)”.

−

“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7
(BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de

Textos generals
−

Convenis col·lectius.

−

“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción.
OM 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966
(BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

−

−

−

−

−

“Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE
10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.
“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971
(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D.
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo
de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de
junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE
21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.
“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de
1981)”.
“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.
2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985
(BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i
anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.
“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.
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y del Consejo (Reglamento REACH)”.

octubre de 2004)”.
−

“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.

−

“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención
de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.

−

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de enero de 2004)”.

−

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales
(BOE 31 de enero de 2004).

−

−

−

Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit
de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004).
“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D.
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo,
en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.
“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”.

−

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas”.

−

“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de
12 de mayo)”.

−

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.

−

“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los
túneles de carreteras del Estado”.

−

“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.

−

Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
03 de febrer de 2009).

−

“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a
luz o en período de lactancia”.

−

“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecànicas”.

−

“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14
de marzo de 2009)”.

−

“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“.

−

''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23
de marzo de 2010).''

−

''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos)''

−

''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010)''

−

''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010)''

−

“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
(BOE 23 de marzo de 2007)”.

−

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE
204 de 25 de agosto)”.

−

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).''

−

''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto
783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010)''

−

“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.”

−

−

“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo
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“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.”

“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de
17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.

−

''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).''

“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE
de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo
de 2006)”.

−

“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el
lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).

−

“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre
de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de
2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.

−

“Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.

−

“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.

−

“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
(BOE de 16 de noviembre de 2007)”.

“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”

−

“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.”

−
−

−

''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que
se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH)''
''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH)''

−

''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo químico''

−

''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el
que se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)''

−

14.2.

−

−

−
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''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el
que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias
y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).''

−

''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el
que se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)''

−

''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el
que se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)''

14.3

Incendis
−

Ordenances municipals.

−

“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de
1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de
1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.

−

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

−

“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”.

Condicions ambientals
−

Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

−

Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de 10 de juliol de 1987).

−

−

“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de
1991)”.
“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo
(BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.

14.4

Instal·lacions elèctriques
−

“Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre
(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga
amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de
2008)”.

−

“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
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IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de
1978)”.

−

“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11
de octubre de 2008)”.

−

Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

−

“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.

−

“Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
(BOE de 23 de abril de 1997)”.

−

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny
de 2001).

−

“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de
23 de abril de 1997)”.

−

“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21
de junio de 2001)”.

−

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de
junio de 1997)”.

−

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre
de 2001).

−

−

“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de
18 de septiembre de 2002)”.

“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE
de 13 de noviembre de 2004)”.

−

−

“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para
baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

−

“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.

−

“Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas
en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”.

−

“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los
equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó
el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”.

−

“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización
y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”.

−

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

−

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud
y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.

−

“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”

−

''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de
plaguicidas.''

−

Instruccions Tècniques Complementaries:

−

14.5
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“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”.

Equips i maquinària
−

“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.

−

“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

−

“Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de
mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D.
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”.

−

“Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D.
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”.

−

“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden
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de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985
(BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987
(BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21
de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso.
Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril
de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”.
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.

14.8

−

“Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

−

“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de
1987)”.

−

Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.

Diversos
−

“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29
de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”.

−

“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos,
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.

−

“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005
(BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE
de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de
2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden
PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”.

−

“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación
y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden
TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”.

−

“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de
apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”.
Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”.

−

“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat
per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”.

−

“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”.

−

Convenis col·lectius.

−

“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”

−

''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo
dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).''

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989
(BOE 9 de junio de 1989)”.
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio
de 2003)”.
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.

14.6

Equips de protecció individual
−

−

“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
(BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE
de 6 de marzo de 1997)”.

−

“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.

−

“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva
89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número
C(2006) 777]”.

−

14.7

“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”.
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE
8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de
2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo
de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”,
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28
de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre
de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”.

Normes Tècniques Reglamentàries.

Senyalització

15. CONDICIONS ECONÒMIQUES
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15.1

Criteris d'aplicació

15.4.

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a
criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors
Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents
Penalitzacions:

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com
a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es
calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil
previsió.
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre
que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en
l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar
incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix.
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva
(MAUP).
15.2

Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció,
es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades
en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent
contracte d’obra.

15.3.
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Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat

1.2.3.4.5.-
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MOLT LLEU
LLEU
GREU
MOLT GREU
GRAVÍSSIM

:
:
:
:
:

3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
Paralització dels treballadors +100% del Benefici
Industrial
de
l’obra
contractada
+
Pèrdua
d’homologació com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

16.1.

Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta
obra.
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat:

•

Tècniques analítiques de seguretat

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de
riscos i la recerca de les causes.

Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut
Prèvies als accidents.Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres.
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un
any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002,
de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.

-

Inspeccions de seguretat.
Anàlisi de treball.
Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-

Notificació d'accidents.
Registre d'accidents
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−

Investigació Tècnica d'Accidents.

•

Tècniques operatives de seguretat.

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través
d'aquestes corregir el Risc

ANNEX 2. Estudi de Seguretat i Salut

−
−
−
16.3.

El Factor Tècnic:

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista,
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que
tingui establerta pòlissa.

Sistemes de Seguretat
Proteccions col·lectives i Resguards
Manteniment Preventiu
Proteccions Personals
Normes
Senyalització

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel
correcte compliment de la seva important missió.

El Factor Humà:
-

16.2.

Test de Selecció prelaboral del personal.
Reconeixements Mèdics prelaborals.
Formació
Aprenentatge
Propaganda
Acció de grup
Disciplina
Incentius

Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia,
l'enunciat dels més importants:
−
−
−
−

Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció
Preventiva.
Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de
gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció

Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de
Seguretat i Salut
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de
les obres.

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre

-

Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva
empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de
Prevenció en aquesta obra.
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a
aquestes funcions.
16.4.

Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la
normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un
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reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions
psicofísiques.
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a
mínim un reconeixement periòdic anual.
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17. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS,
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

17.1.

Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes
•

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:
16.5.

Higiene i Prevenció al treball.
Medicina preventiva dels treballadors.
Assistència Mèdica.
Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
Participació en comitè de Seguretat i Salut.
Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas,
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a
una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i
accionament d’un material.
El terme equip i/o màquina també cobreix:
−
−

Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al
Coordinador de Seguretat.

•

−
−
−
−
−

Competències de Formació en Seguretat a l'obra

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció,
instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de
forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques
Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació.
Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible,
en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància
de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial
de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les
Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim
mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del
seu Servei de Prevenció (propi o concertat).

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix
criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de
màquines, vehicles o aparells d'elevació.

Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament.
Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie
d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta.

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat
Preventiva (MAUP).

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació
de la farmaciola.

16.6.

Definició

17.2.

Nom del fabricant.
Any de fabricació, importació i/o subministrament.
Tipus i número de fabricació.
Potència en Kw.
Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix.

Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips,
Màquines i/o Màquines-Ferramentes
•

Elecció d’un Equip
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Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris
de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.
•

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes

ANNEX 2. Estudi de Seguretat i Salut

−

Altres Directives.
−

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre
‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels
Equips de treball’‘:

•
−
−
−
−

17.3.

Emmagatzematge i manteniment
Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats
pel fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses
entre 15 i 25ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari.

−

−

Normativa aplicable
•

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i
dates d’entrada en vigor

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea
Directiva fonamental.
−

Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de
22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de
22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un
sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).

−

−

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92),
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95.

−

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.
Excepcions:
−
Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.
−
Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori
fins l’1/1/97.
−
Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins

l’1/1/97.
Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

−

Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell
93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).
Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de
8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E.
Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91),
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.
Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96.
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de
26/03/1996: el 4/4/96.
Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92),
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96.
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de
19/4/94).
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E.
Núm. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.
Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
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Entrada en vigor: En funció de cada directiva.
Sobre utilització de màquines i equips per al treball:
−

•
−

−
−
−
−
−
−

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE,
de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.

Normativa d’aplicació restringida
Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de
2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica
Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).
Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons
automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).
Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)
Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent
a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).
Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).
Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de
2/12/00).
Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71).
Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

Ramón González Fabra
Enginyer Tècnic Industrial
Col. Núm. 13.375

Lleida, juliol de 2018
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

1.
CONDICIONS TÈCNIQUES
AGENTS DEL PROJECTE
2.
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
2.1.
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte del Plec de Condicions
Article 2. Documents que defineixen les obres
Article 3. Compatibilitats i relació entre els diversos documents
Article 4. Documentació complementària
1.2. Disposicions facultatives
Epígraf I. Delimitació general de funcions tècniques
Article 5. Delimitació de funcions dels agents que intervenen
Epígraf II. Drets i deures del Contractista
Article 6. Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades
Article 7. Verificació dels documents del Projecte
Article 8. Pla de Seguretat i Salut
Article 9. Projecte de control de qualitat
Article 10. Oficina en l’obra
Article 11. Representació del Contractista. Cap d’Obra
Article 12. Presència del Contractista en l’obra
Article 13. Treballs no estipulats expressament
Article 14. Obres accessòries
Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte
Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa del projecte
Article 17. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel Director d’Obra
Article 18. Personal de l’obra
Article 19. Faltes del personal de l’obra
Article 20. Subcontractes
Article 21. Subministrament dels materials
Article 22. Responsabilitats del Contractista
Article 23. Desperfectes en les propietats veïnes
Epígraf III. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de l’edificació
Article 24. Danys materials
Article 25. Responsabilitat civil
Epígraf IV. Règim i organització de les obres
Article 26. Direcció
Article 27. Modificacions
Article 28. Llibre d’Ordres i Assistències
Article 29. Llibre d’Incidències
Article 30. Llibre de Subcontractació
Article 31. Accessos i entorn de l’obra
Article 32. Replantejament
Article 33. Inici i ritme d’execució dels treballs
Article 34. Ordre d’execució dels treballs
Article 35. Facilitats per a altres contractistes
Article 36. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major
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Article 37. Pròrroga per causa de força major
Article 38. Responsabilitat de la Direcció d’Obra en el retard de l’execució de l’obra
Article 39. Condicions generals d’execució dels treballs
Article 40. Profunditat dels fonaments
Article 41. Mitjans auxiliars
Article 42. Conservació de les obres
Article 43. Documentació d’obres ocultes
Article 44. Obres defectuoses
Article 45. Obres i vicis ocults
Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos
Article 47. Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigs
Article 48. Neteja de les obres
Article 49. Obres sense prescripcions
Epígraf V. Recepcions i liquidacions
Article 50. Proves abans de la recepció
Article 51. Recepció de les obres
Article 52. Documentació final
Article 53. Termini de garantia
Article 54. Conservació dels treballs durant el termini de garantia
Article 55. Conservació dels treballs amb contracta rescindida
Article 56. Caràcter provisional de les liquidacions parcials
Article 57. Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l’obra
Article 58. Liquidació final
Article 59. Liquidació en cas de rescissió
Epígraf VI. Facultats de la direcció d’obra
Article 60. Facultats de la Direcció d’Obra
1.3. Disposicions econòmiques
Epígraf I. Base fonamental
Article 61. Base fonamental
Epígraf II. Garanties de compliment i fiança
Article 62. Garanties
Article 63. Fiança
Article 64. Execució de treballs amb càrrec a la fiança
Article 65. Devolució de la fiança
Article 66. Devolució de la fiança en el cas de que s’efectuïn recepcions parcials
Epígraf III. Preus i revisions
Article 67. Despeses
Article 68. Obres de millora o ampliació
Article 69. Preus unitaris
Article 70. Preus contradictoris
Article 71. Revisió de preus
Article 72. Reclamacions d’augment de preus
Article 73. Aplec de materials
Epígraf IV. Amidaments i valoracions dels treballs
Article 74. Amidament de l’obra
Article 75. Amidaments parcials i totals
Article 76. Elements compresos en el pressupost
Article 77. Valoració de les obres
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Article 78. Valoració d’obres incompletes
Article 79. Altres obres
Article 80. Valoració d’unitats no contemplades en aquest Plec
Article 81. Errors en el pressupost
Article 82. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista
Article 83. Pagament de les obres
Article 84. Suspensió dels treballs
Article 85. Millores d’obres lliurement executades
Epígraf V. Indemnitzacions
Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de finalització de les obres
Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments
Article 88. Indemnització per danys de causa major
Article 89. Renúncia
Epígraf VI. Varis
Article 90. Millores, augments i/o reduccions d’obra
Article 91. Unitats d’obra defectuoses però acceptables
Article 92. Assegurança de les obres
Article 93. Conservació de l’obra
Article 94. Ús del Contractista de l’edifici o de béns de la Propietat
Article 95. Pagament d’arbitris
1.4. Disposicions legals
Article 96. Generalitats
Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista
Article 98. Sistema de contractació
Article 99. Sistema de contractació
Article 100. Formalització del contracte
Article 101. Responsabilitat del Contractista
Article 102. Accidents de treball i danys a tercers
Article 103. Causes de rescissió del contracte
Article 104. Liquidació en cas de rescissió de contracte
Article 105. Impostos de tramitació del contracte
Article 106. Jurisdicció
2. Plec de condicions tècniques particulars
2.1. Prescripcions sobre els materials
Epígraf I. Condicions generals
Article 1. Condicions generals
Article 2. Proves i assajos de materials
Article 3. Materials no consignats en el Projecte
Epígraf II. Condicions que han de complir els materials
Article 4. Àrids per a formigons i morters
Article 5. Aigua per a amassament de formigons i morters
Article 6. Additius per a formigons i morters
Article 7. Ciment per a formigons i morters
Article 8. Acer laminat d’alta adherència en rodons per a armadures
Article 9. Acer laminat
Article 10. Productes per a la curació de formigons
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Article 11. Desencofrants
Article 12. Encofrats en murs
Article 13. Encofrats en pilars, bigues i arcs
Article 14. Cal hidràulica
Article 15. Guix negre
Article 16. Teules
Article 17. Plaques per a cobertes
Article 18. Impermeabilitzants
Article 19. Fàbrica de maó i bloc
Article 20. Biguetes prefabricades
Article 21. Plafons aïllants autoportants
Article 22. Rajoles i lloses de terratzo
Article 23. Entornpeus de terratzo
Article 24. Rajoles vidriades
Article 25. Guixos
Article 26. Portes
Article 27. Bastiments
Article 28. Finestres i portes metàl·liques
Article 29. Pintura al tremp
Article 30. Pintura plàstica
Article 31. Colors, olis i vernissos
Article 32. Canonades
Article 33. Baixants
Article 34. Canonades per al subministrament d’aigua o gas
Article 35. Materials per a instal·lacions d‘equipaments sanitaris
Article 36. Materials per a la instal·lació elèctrica
Article 37. Altres materials
2.2. Prescripcions quant a l’execució per unitats
Article 38. Explanació i préstecs
Article 39. Excavació en rases i pous
Article 40. Rebliment i piconament de rases de pous
Article 41. Formigons
Article 42. Control del formigó
Article 43. Morters
Article 44. Encofrats
Article 45. Armadures
Article 46. Elements estructurals prefabricats
Article 47. Estructures d’acer
Article 48. Estructures de fusta
Article 49. Ram de picapedrer
Article 50. Ram de paleta
Article 51. Bastides
Article 52. Tancaments amb plafons autoportants de formigó
Article 53. Tancaments amb plafons aïllants autoportants
Article 54. Cobertes. Formació de pendents i vessants
Article 55. Cobertes planes
Article 56. Aïllaments
Article 57. Paviments
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Article 58. Fusteria
Article 59. Fusteria metàl·lica
Article 60. Vidres
Article 61. Pintura
Article 62. Ram de llauner
Article 63. Instal·lació elèctrica
Article 64. Instal·lació de calefacció
Article 65. Instal·lació de climatització
Article 66. Instal·lació d’energia solar tèrmica
Article 67. Instal·lació frigorífica
Article 68. Instal·lacions de protecció contra incendis
Article 69. Instal·lacions de telefonia
Article 70. Sistema de transmissió de dades
Article 71. Precaucions a adoptar
2.3. Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat
Article 72. Comprovacions i proves de servei
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CONDICIONS TÈCNIQUES

L'objecte del present plec de condicions tècniques és establir els punts a tenir present alhora de dur a
terme l’execució del present projecte.
Qualsevol modificació en l’execució de l’obra es farà saber a la direcció facultativa. El present projecte
és definir la substitució de la xarxa de les instal·lacions d’aigua freda, d’aigua calenta sanitària i
climatització de l’edifici FASE III (Edifici Antic) de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
El centre té unes xarxes de distribució molt antigues i amb problemes de corrosió ja que el seu material
és ferro, material molt utilitzat entre els anys 1970 i 1990. L’edifici consta d’una planta sota rasant i sis
plantes sobre rasant.
Així doncs la finalitat del present document és la redacció del Projecte Executiu on es descriuen les
obres a portar a terme per tal de substituïr la xarxa de les instal·lacions d’aigua freda, d’aigua calenta
sanitària i climatització de l’edifici FASE III (Edifici Antic) de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de
Lleida.
Amb la nova instal·lació de canonades es pretèn que arribi a tots els punts de consum descrits en el
present projecte el cabal necessari, tenint en compte les pèrdues de càrrega existents al llarg de total la
instal·lació hidraúlica.

AGENTS DEL PROJECTE
Projecte:
Títol projecte:

Substitució de la xarxa de les instal·lacions d’aigua freda, d’aigua calenta sanitària i
climatització de l’edifici FASE III (Edifici Antic) de l’HUAV
Emplaçament: Av. Rovira Roure, 80. 25198 LLEIDA
Promotor/s:
Promotor
Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Representat per Mateu Huguet Recasens
Adreça
Av. Rovira Roure
Municipi
Lleida

Redactor/s:
Empresa
Autor
Col·legiat
Adreça
Municipi

PUNT5 ENGINY S.L.
Ramon González Fabra
13.375
Telèfon
C/ Col·legi
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NIF
NIF
núm.
Codi Postal

NIF
NIF

Q5855029-D
40854846-S
80
25198

B25721614
43716696k

647820809
núm.
22
Codi Postal 25001

Per tal de dur a terme la redacció del present projecte s’ha tingut present les dades de partida
aportades per part de la propietat, així com visitar les instal·lacions anotant en camp els punts de
consum de les diferents plantes i les característiques de les canonades existents.
D’aquesta manera s’acorda quin tipus de material substituirà a les canonades existents, així com els
diferents elements hidraúlics a instal·lar.
2.
2.1.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte del Plec de Condicions
El present Plec de Condicions, com a part del Projecte d’execució de substitució de la xarxa de les
instal·lacions d’aigua freda, d’aigua calenta sanitària i climatització de l’edifici FASE III (Edifici Antic) de
l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, té per a finalitat regular l’execució de les obres fixant
els nivells tècnics i la qualitat exigibles, precisant les intervencions que corresponen, segons el
contracte, als diferents agents de l’edificació, així com les relacions entre tots ells i les seves corresponents obligacions per al compliment del contracte d’obra.
Article 2. Documents que defineixen les obres
Les obres són definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte: Memòria,
Plànols, Amidaments i Pressupost.
Són documents contractuals els documents de Plànols, Plec de Condicions i Pressupost, que s’inclouen
en el present Projecte. Les dades incloses en la Memòria tenen caràcter merament informatiu.
Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d’allò projectat
haurà de posar-se en coneixement de la Direcció d’Obra per tal que l’aprovi, si s’escau, i redacti el projecte
reformat corresponent.
Article 3. Compatibilitats i relació entre els diversos documents
En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de Condicions,
prevaldrà el que prescriu el Plec de Condicions.
El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de ser executat
com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció d’Obra, la unitat
d’obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte.
En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà de
notificar-ho al Director d’Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre directament,
sense l’autorització expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les contradiccions, errors o omissions
que siguin advertits en aquests documents pel Director d’Obra o pel Contractista hauran de quedar
perfectament reflectits en l’Acta de comprovació del replantejament.
Article 4. Documentació complementària
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per a poder fixar un
concurs o un Contracte d’Escriptura.
Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa de
compliment obligatori per a aquest tipus d’instal·lacions, tant en l’àmbit nacional, autonòmic com
municipal, i també aquelles que s’estableixin com obligatòries per a aquest projecte:
•
Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE)
•
Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció
•
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)
•
Instrucció de formigó estructural (EHE)
•
Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats
amb elements prefabricats (EFHE)
•
Control de qualitat de l'edificació.
•
Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesures mínimes d’accessibilitat en els edificis
Regulació de la subcontractació en el sector de la construcció
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis
Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials
Mesures de prevenció dels incendis forestals
Reglament d’instal·lacions petrolíferes (MI-IP) i instruccions tècniques complementàries
Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i instruccions tècniques
complementàries
Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques complementàries
Reglament d’aparells a pressió (MIE-AP) i instruccions tècniques complementàries
Reglament d’aparells elevadors i manutenció (MIE-AEM) i instruccions tècniques complementàries
Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)
Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques (MI IF) i instruccions tècniques
complementàries
Llei de Prevenció de Riscos Laborals
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que
impliquin riscos, en particular dorsolumbars, als treballadors
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball
Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant el risc
elèctric
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de
protecció individual
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips
de treball.
Protecció als treballadors dels riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball
Protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o que puguin
derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques
Llei de la intervenció integral de l’Administració ambiental
Reglament dels serveis públics de sanejament
Llei de protecció de l’ambient atmosfèric
Llei de Residus
Llei de protecció contra la contaminació acústica

En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes.

1.2. Disposicions facultatives

Epígraf I. Delimitació general de funcions tècniques
Article 5. Delimitació de funcions dels agents que intervenen
Els diferents agents que intervenen en el procés d’edificació (Promotor, Projectista, Constructor,
Director d’Obra, Director de l’Execució de l’Obra, Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de
l’obra, Entitats i Laboratoris de Control de Qualitat de l’Edificació) compliran amb les obligacions i les
funcions que els assigna la Llei d’Ordenació de l’Edificació.

Epígraf II. Drets i deures del Contractista
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Article 6. Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades
Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte d’aquest Plec de
Condicions hauran d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades, i tenir la seva inscripció
degudament renovada.
Article 7. Verificació dels documents del Projecte
Abans del començament de les obres, el Contractista indicarà per escrit que la documentació aportada
li permet comprendre la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments
corresponents.
Article 8. Pla de Seguretat i Salut
El Contractista, una vegada analitzat el Projecte d’execució que contingui, si s’escau, l’Estudi de
Seguretat i Salut o bé l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut a l’obra,
perquè l’aprovi el tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant
l’Execució de l’Obra.
Article 9. Projecte de control de qualitat
El Contractista tindrà a la seva disposició el projecte de control de qualitat, si fos necessari per a l’obra,
en el que s’especificaran les característiques i els requisits que hauran de complir els materials i unitats
d’obra, i els criteris per a la recepció dels materials, segons estiguin avalats o no per segells o marques
de qualitat, assajos, anàlisis i proves a realitzar, determinació de lots i altres paràmetres definits en el
Projecte pel Projectista o en l’Obra pel Director de l’Execució de l’Obra.
Article 10. Oficina en l’obra
El Contractista habilitarà en l’obra una oficina en la que, com a mínim, hi haurà una taula o un espai
suficient perquè es puguin desplegar i consultar els plànols. En aquesta oficina, el Contractista tindrà
sempre a disposició de la Direcció de l’Obra:
•
el Projecte d’execució complet, inclosos els complements que pugui redactar el Director d’Obra
•
la Llicència d’Obres
•
el Llibre d’Ordres i assistències
•
el Llibre d’Incidències
•
el Llibre de Subcontractació
•
el Pla de Seguretat i Salut
•
el Projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n’hi haguessin
•
la normativa de seguretat i salut
•
la documentació de les assegurances subscrites pel Contractista
Article 11. Representació del Contractista. Cap d’Obra
El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a representant seu a l’obra, el
qual tindrà el caràcter de Cap d’Obra, que tindrà suficient nivell tècnic i dedicació plena. El Cap d’Obra
tindrà facultats per a representar el Contractista i adoptar en tot moment les decisions que
corresponguin a la Contracta.
Quan la importància de les obres ho aconselli, i així es consigni en el Plec de Clàusules Administratives,
el representant del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mitjà, segons els casos.
Article 12. Presència del Contractista en l’obra
El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la
jornada legal de treball i acompanyarà al Director de l’Obra i al Director de l’Execució de l’Obra, en les
visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a practicar els reconeixements que es
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considerin convenients i subministrant-los les dades necessàries per a la comprovació dels amidaments
i de les liquidacions.
El Cap d’Obra no podrà estar absent, sense el consentiment de la Direcció Facultativa, i haurà de
notificar quina persona l’ha de representar en totes les funcions durant la seva absència. Quan no s’hagi
efectuat la notificació anterior, es consideraran vàlides les notificacions que s’efectuïn a la persona de
major categoria tècnica dependents de la Contracta que intervinguin en les obres o, en absència d’elles,
les dipositades en la residència, designada com oficial, de la Contracta en els documents del projecte, fins i
tot en absència o negativa de rebut per part dels dependents de la Contracta.
Article 13. Treballs no estipulats expressament
És obligació del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta execució i aspecte de les
obres, tot i que no estigui expressament determinat en els documents del Projecte, i sempre que ho
disposi el Director d’Obra, dins dels límits de possibilitats que el pressupost habiliti per a cada unitat
d’obra i tipus d’execució.
En el cas que hi hagi manca d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que es
requereix una modificació del Projecte amb consentiment exprés de la Propietat qualsevol variació que
suposi un increment de preus d’alguna unitat d’obra per sobre del 20% o del total del pressupost per
sobre del 10%.
Article 14. Obres accessòries
Es consideren obres accessòries aquelles que, atesa la seva natura, no poden ser previstes amb tots
els detalls, sinó és a mesura que avança l’execució dels treballs.
Les obres accessòries s’aniran construint així com es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la seva
importància ho exigeixi es construiran en base als projectes addicionals que es redactin. En els casos de
menor importància es duran a terme conforme a la proposta que formuli el Director d’Obra.
Les obres necessàries accessòries se subjectaran a les mateixes condicions que regeixen per a obres
semblants en el contracte.
Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte
La interpretació tècnica dels documents del Projecte correspon al Director d’Obra. El Contractista està
obligat a sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradicció que sorgeixi durant l’execució de
l’obra a causa del Projecte o de circumstàncies alienes, sempre amb anticipació suficient en funció de la
importància de l’assumpte. El Contractista es farà responsable de qualsevol error de l’execució
motivada per l’omissió d’aquesta obligació i conseqüentment haurà de refer, a càrrec seu, els treballs
que corresponguin a la correcta interpretació del Projecte.
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
plànols, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, qui està
obligat a tornar els originals o les còpies signant l’apartat d’assabentat, que figurarà al peu de totes les
ordres, avisos o instruccions que rebi de la Direcció Facultativa.
Qualsevol reclamació del Contractista en contra de les disposicions preses pels membres de la Direcció
d’Obra s’haurà de dirigir, en el termini de 3 dies, contra qui l’hagi dictada, qui haurà de donar al
Contractista el corresponent justificant de recepció, si el Contractista així ho sol·licita.
Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa del projecte
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direcció
Facultativa, només podrà presentar-les, a través del Director d’Obra, davant la Propietat, si són d’ordre
econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions corresponents.
Contra les disposicions d’ordre tècnic de la Direcció Facultativa no s’admetrà cap reclamació, podent
salvar la seva responsabilitat el Contractista, si així ho estima oportú, mitjançant exposició raonada
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dirigida al Director d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta al justificant de recepció, que en tot cas
serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions.
Article 17. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel Director d’Obra
El Contractista no podrà recusar al personal nomenat pel Director d’Obra, ni demanar que per part de la
Propietat es designin a altres facultatius per als reconeixements i amidaments.
Quan el Contractista es cregui perjudicat per la tasca d’aquest personal, procedirà segons allò establert
en l’article precedent, però sense que per aquesta causa es puguin interrompre ni pertorbar la marxa
dels treballs.
Article 18. Personal de l’obra
El Contractista destinarà a l’obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i experiència, que
calgui per al volum i tipologia dels treballs a executar. El Contractista haurà de complir amb els requisits
de qualitat en l’ocupació per a les empreses contractistes i subcontractistes que s’indiquen en el Reial
Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora
de la Subcontractació en el Sector de la Construcció.
El fet d’’incomplir aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del
personal segons la tipologia dels treballs, facultarà al Director de l’Obra per a ordenar l’aturada de les
obres sense cap dret a reclamació, fins que s’hagi solucionat la deficiència.
Article 19. Faltes del personal de l’obra
El Contractista està obligat a separar de l’obra aquell personal que, a criteri de la Direcció Facultativa,
no compleixi amb les seves obligacions laborals, treballi defectuosament per manca de coneixements o
actuï de mala fe.
Article 20. Subcontractes
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres Contractistes, amb subjecció a allò
estipulat en el Plec de Condicions particulars i a la Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de
la Construcció, i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra.
Article 21. Subministrament dels materials
El Contractista aportarà a l’obra tots els materials necessaris per a la construcció. La Propietat es
reserva el dret de portar a l’obra aquells materials o unitats que cregui que beneficien la qualitat de
l’obra contractada i amb preus d’acord o iguals als del pressupost acceptat.
Article 22. Responsabilitats del Contractista
El Contractista serà el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de tots els empleats si
són subcontractats, i dels agents i empleats d’aquests o qualsevol persona que realitzi algun dels
treballs que hagi contractat.
En conseqüència, el Contractista serà l’únic responsable i no tindrà dret a cap indemnització per
l’augment de l’import que pugui ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que cometés durant la
construcció. També serà responsable, davant dels tribunals dels accidents laborals, que per inexperiència o negligència es produïssin i s’atindrà a les disposicions de la Policia i a les lleis comunes sobre
aquesta matèria.
El Contractista ha d’estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i ha d’advertir
immediatament a la Direcció Facultativa de qualsevol error o omissió que hi hagi. A més, no realitzarà
cap treball sense els corresponents plànols, especificacions o ordres concretes.
El Contractista ha de portar a terme tots els treballs d’execució de l’obra, amb els millors coneixements,
experiència, destresa i atenció. Ell assumeix tota la responsabilitat dels mitjans de construcció emprats,
mètodes i tècniques seguides, seqüències i procediments usats i de la coordinació de totes les parts de
l’obra.
El Contractista té l’obligació de complir totes les ordres verbals o escrites que emeti la Direcció
Facultativa. Si a criteri del Director d’Obra hi hagués alguna part de l’obra mal executada, el Contractista
tindrà l’obligació d’enderrocar-la i fer-la de nou les vegades que siguin necessàries fins que aconse-
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gueixi l’aprovació del Director d’Obra, sense que tingui dret a cap indemnització, fins i tot si les males
condicions de les obres s’haguessin percebut després de la recepció.
El Contractista complirà amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades de les Autoritats
Públiques relacionades amb l’execució de l’obra i ho notificarà a la Direcció Facultativa. Si el Contractista observa que algun dels documents de Contracta està en contradicció amb algun d’aquests aspectes,
ho notificarà ràpidament a la Direcció Facultativa perquè procedeixi a la correcció. Si el Contractista
executa algun treball bo i coneixent que aquest es contradiu amb les lleis, ordenances i regulacions,
sense haver-ho notificat a la Direcció Facultativa, assumirà tota la responsabilitat i haurà de fer-se’n
càrrec dels imports que se’n derivin.
Article 23. Desperfectes en les propietats veïnes
Si el Contractista ocasionés algun desperfecte en les propietats veïnes, haurà de restaurar-les i deixarles en l’estat que tenien en el començament de l’obra, fent-se càrrec de l’import.
El Contractista adoptarà totes les mesures que cregui necessàries per tal d’evitar caigudes d’operaris,
despreniments d’eines i materials que puguin ferir o matar alguna persona o animal.

Epígraf III. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de l’edificació
Article 24. Danys materials
Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l’edificació respondran davant la
Propietat dels següents danys materials ocasionats en l’edifici dintre dels terminis indicats, comptats
des de la data de recepció de l’obra, sense reserves o des de la solució d’aquestes:
a) durant 10 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que afectin als
elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de
l’edifici
b) durant 3 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes dels elements
constructius o de les instal·lacions que ocasionin l’incompliment dels requisits d’habitabilitat
fixats en l’article 3 de la LOE
c) durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d’execució que afectin a elements
d’acabat de les obres dins del termini d’1 any
Article 25. Responsabilitat civil
La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o omissions
propis, com per actes o omissions de persones per les que s’hagi de respondre.
No obstant això, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedar degudament
provada la concurrència de culpes sense que es pugui detallar el grau d’intervenció de cada agent en el
dany produït, la responsabilitat s’exigirà solidàriament.
Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d’un Projectista, aquests mateixos
respondran solidàriament. Els projectistes que contractin els càlculs, estudis, dictàmens o informes
d’altres professionals seran directament responsables dels danys que puguin derivar-se de la seva
insuficiència, incorrecció o inexactitud, sense perjudici de la repetició que poguessin exercir contra els
seus autores.
El Contractista respondrà directament de los danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes
derivats de la imperícia, manca de capacitat professional o tècnica, negligència o incompliment de les
obligacions atribuïdes al cap d’obra i a la resta de persones físiques o jurídiques que depenguin d’ell.
Quan el Contractista subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques l’execució de determinades
parts o instal·lacions de l’obra, serà directament responsable dels danys materials per vicis o defectes
de la seva execució, sense perjudici de la repetició que es pugui produir.
El Director d’Obra i el Director de l’Execució de l’Obra que signin el certificat final d’obra seran
responsables de la veracitat i exactitud d’aquest document.
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Qui accepti la direcció d’una obra el Projecte de la qual no l’hagi elaborat ell mateix, assumirà les
responsabilitats derivades de les omissions, deficiències o imperfeccions del projecte, sense perjudici
de la repetició que li pogués correspondre davant el Projectista.
Quan la Direcció d’Obra es contracti de manera conjunta a més d’un tècnic, tots ells respondran
solidàriament sense perjudici de la distribució que entre ells correspongui.
Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de
l’edificació, si es prova que van ser ocasionats de forma fortuïta, per força major, un acte d’un tercer o
pel propi perjudicat pel dany.

Epígraf IV. Règim i organització de les obres
Article 26. Direcció
La interpretació tècnica del Projecte correspon al Director d’Obra, a qui el Contractista ha d’obeir
sempre.
Tota l’obra executada que, a criteri del Director d’Obra sigui defectuosa o no estigui d’acord amb les
condicions d’aquest Plec, serà enderrocada i reconstruïda pel Contractista sense que pugui servir-li
l’excusa que el Director d’Obra hagi examinat la construcció ni que hagi estat abonada en liquidacions
parcials.
Article 27. Modificacions
El Director d’Obra està facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu criteri, durant la
construcció de qualsevol unitat d’obra, sempre que es compleixin les condicions tècniques referides en
el Projecte i de manera que no origini canvis en l’import total de l’obra.
El Contractista està obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de modificacions del
Projecte, tant si suposa un augment o una disminució o variació de l’import, sempre i quan aquest no
alteri, per excés o per defecte, el 10% del valor contractat.
Article 28. Llibre d’Ordres i Assistències
El Contractista disposarà, a l’obra, d’un Llibre d’Ordres i Assistències en el qual s’anotaran totes
aquelles ordres que la Direcció Facultativa cregui oportú donar-li a través del Cap de l’Obra o d’una
persona responsable, sense perjudici de les que li lliurin per ofici quan calgui, sota de les quals signarà
com a senyal d’estar-ne assabentat.
En aquest Llibre d’Ordres i Assistències s’indicarà, quan procedeixi, els extrems següents:
a) les operacions administratives relatives a l’execució o a la regularització del contracte; notificacions de tota mena de documents (obres de servei, dissenys, modificacions, etc.)
b) els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a l’obra
c) les recepcions dels materials
d) les incidències de detalls que siguin d’interès des del punt de vista de la qualitat ulterior dels
treballs, del càlcul de preus, del cost, de la duració real dels treballs, etc.
i) el desenvolupament de l’obra
f) les incidències de l’obra susceptibles d’originar reclamacions per part del Contractista
El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista com les que
figuren en el Plec de Condicions.
Article 29. Llibre d’Incidències
Sota la responsabilitat del tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant
l’execució de les obres, existirà a l’obra un Llibre d’Incidències a disposició de la Direcció Facultativa,
Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms, representants dels treballadors i persones o
organismes competents en matèria de seguretat i salut en el treball, els quals podran realitzar
anotacions en l’esmentat llibre. Efectuada qualsevol anotació, el Coordinador de Seguretat i Salut
durant l’execució o quan no sigui necessària la designació de Coordinador, la Direcció Facultativa, ho
hauran de notificar al Contractista afectat i als representants dels seus treballadors. Si l’anotació es
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refereix a qualsevol incompliment de les advertències o observacions prèviament anotades, o bé si hi ha
un risc greu i imminent per a la seguretat dels treballadors que obligui a aturar els treballs, es
comunicarà a l’autoritat laboral competent en un termini de vint-i-quatre hores.
Article 30. Llibre de Subcontractació
El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractació i conservar-lo a l’obra. En aquest llibre, el
Contractista hi ha de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs, i amb anterioritat
al començament d’aquests, totes i cada una de les subcontractacions realitzades en l’obra amb
empreses subcontractistes i treballadors autònoms, amb la informació que fixa la Llei de la
Subcontractació en el Sector de la Construcció.
Cada nova subcontractació haurà de ser comunicada pel Subcontractista al Coordinador de Seguretat i
Salut durant l’execució de les obres i als representants dels treballadors de les diferents empreses que
ja figurin en el Llibre de Subcontractació.
Article 31. Accessos i entorn de l’obra
El Contractista disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, el tancament d’aquesta i el seu
manteniment durant l’execució de l’obra, podent exigir-ne la seva modificació o millora la Direcció
Facultativa.
Article 32. Replantejament
El Contractista començarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les referències
principals que mantindrà com a base de posteriors replantejaments parcials. Totes les opcions i mitjans
auxiliars que es necessitin per als replantejaments aniran a compte del Contractista, la qual cosa no li
donarà dret a cap reclamació.
El Contractista sotmetrà el replantejament a l’aprovació de la Direcció Facultativa. Una vegada aquesta
hagi donat el seu vist-i-plau, prepararà l’acta replantejament, la qual anirà acompanyada d’un plànol, i
que haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. És responsabilitat del Contractista l’omissió d’aquest
tràmit.
El Contractista es farà càrrec de les estaques, senyals i referències que es deixin en el terreny com a
conseqüència del replantejament, responsabilitzant-se que ningú les sostregui o canviï de lloc, així com de
reposar els senyals desapareguts.
Article 33. Inici i ritme d’execució dels treballs
El Contractista començarà les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions particulars, desenvolupant-les de la forma necessària perquè els treballs s’executin dins dels terminis parcials fixats i, en
conseqüència, l’execució total s’efectuï dins el termini exigit en el contracte.
El Contractista ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la Direcció d’Obra la data de començament dels treballs amb un mínim de 3 dies d’antelació.
El Director d’Obra indicarà en el Llibre d’Ordres i Assistències els dies amb inclemència atmosfèrica o
amb altres circumstàncies de força major que comporten un període d’inactivitat que pot afectar els
terminis d’execució. L’incompliment per part del Contractista dels terminis parcials o finals, fixats en el
programa d’obra, faculta a la Propietat l’aplicació de les penalitzacions previstes en el present Plec de
Condicions.
En el pla de treball per al Contractista es consignarà, a efectes del termini parcial, les unitats d’obra a
realitzar dins de cada termini, valorades als preus del Projecte. Igualment hi constarà la maquinària i
mitjans auxiliars que el Contractista es comprometi a utilitzar en l’execució dels treballs. Un cop aprovat
el pla, aquesta maquinària serà adscrita de manera fixa i permanent a l’obra i no es podrà retirar sense
l’autorització expressa de la Direcció Facultativa. El compromís de la presència d’aquesta maquinària
no expira en l’execució de la unitat d’obra per a la que hagi estat necessària, sinó que finalitza al termini
dels treballs. Per tant, és necessari sol·licitar la corresponent autorització per a retirar una màquina
adscrita a l’obra malgrat que en aquest moment estigui inactiva o no es prevegi la seva utilització més
endavant.
De la mateixa manera, el Contractista haurà d’augmentar els mitjans auxiliars proposats i el personal
tècnic sempre que el Director d’Obra comprovi que és necessari per al desenvolupament de les obres
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en el termini previst. Si en el transcurs dels treballs alguna màquina s’avariés, el Contractista té
l’obligació de fer-la arranjar tot seguit o substituir-la per una altra d’anàlogues característiques. Les
avaries mecàniques no suposaran pròrrogues ni demores en el compliment dels terminis establerts.
Article 34. Ordre d’execució dels treballs
La determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos en els que,
per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció d’Obra estimi convenient la seva variació.
Article 35. Facilitats per a altres contractistes
D’acord amb allò que resolgui la Direcció d’Obra, el Contractista general haurà de donar totes les
facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a la resta de contractistes
que intervinguin en l’obra. Tot això sense perjudici de les compensacions econòmiques que hi pugui
haver entre contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres
conceptes. En el cas de litigi, els contractistes acataran el que resolgui la Direcció d’Obra.
Article 36. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major
Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, no s’interrompran
els treballs sinó que es continuaran segons les instruccions donades pel Director d’Obra mentre es
formula o tramita el projecte reformat.
El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i materials el que la Direcció d’Obra disposi
per a estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent,
anticipant de moment aquest servei, l’import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o
abonat directament, d’acord amb el que s’acordi.
Article 37. Pròrroga per causa de força major
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar
les obres, hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li
atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe favorable del
Director d’Obra. El Contractista haurà d’exposar, en escrit dirigit al Director d’Obra, la causa que
impedeix l’execució dels treballs i el retard que comportaria en els terminis acordats, raonant
degudament la pròrroga que sol·licita.
Article 38. Responsabilitat de la Direcció d’Obra en el retard de l’execució de l’obra
El Contractista no es podrà excusar de no haver complert els terminis d’execució estipulats, al·legant
com a causa la manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, excepte si havent-ho demanat per
escrit no se li haguessin proporcionat.
Article 39. Condicions generals d’execució dels treballs
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions d’aquest que hagin
estat aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit, hagin entregat al Contractista el
Director d’Obra o el Director d’Execució de l’Obra, dintre de les limitacions pressupostàries i de conformitat
amb allò especificat en l’article 13 (treballs no estipulats expressament).
Article 40. Profunditat dels fonaments
Atesa la naturalesa de la fonamentació, les cotes de profunditat que consten en el Projecte no són, sinó
una dada aproximada que pot confirmar-se o modificar-se totalment o parcial segons la natura del
terreny, canvi que el Contractista, haurà d’assumir sense modificar l’import que en resulti.
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Article 41. Mitjans auxiliars
Aniran a compte del Contractista tots els mitjans i màquines auxiliars que siguin necessaris per a la
correcta execució de l’obra, el manteniment d’un bon aspecte i per a evitar accidents previsibles en
funció de l’estat de l’obra i d’acord amb la normativa de protecció laboral vigent.
Article 42. Conservació de les obres
És obligació del Contractista la conservació en perfecte estat de les unitats d’obra realitzades fins a la
data de la recepció per part de la Propietat i corrent al seu càrrec les despeses que se’n derivin.
Article 43. Documentació d’obres ocultes
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults al finalitzar l’execució, s’aixecaran plànols
precisos per a que quedin perfectament definits. Aquests documents es realitzaran per triplicat,
entregant-ne un al Director d’Obra, un altre al Contractista i l’últim a la Propietat. Aquests plànols, que
han d’estar suficientment afitats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a
efectuar els amidaments.
Article 44. Obres defectuoses
La Direcció Facultativa podrà acceptar o rebutjar les unitats d’obra que no s’ajustin al que s’especifica
en el Projecte o en el Plec de Condicions, ja sigui per una mala execució o per una deficient qualitat
dels materials o aparells utilitzats. En el primer cas, tenint en compte les diferències, el Director d’Obra
fixarà un preu just, que el Contractista està obligat a acceptar. En cas de rebuig, es reconstruirà a
compte del Contractista la part mal executada sense que aquest fet sigui motiu de reclamació econòmica o d’ampliació del termini d’execució.
Article 45. Obres i vicis ocults
Si el Director d’Obra tingués raons fonamentades per a creure en l’existència de vicis ocults de construcció
en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció, les demolicions
que cregui necessàries per a reconèixer els treballs que suposi defectuosos.
Les despeses de la demolició i de la reconstrucció que s’ocasionin, seran a compte del Contractista,
sempre que els vicis existeixin realment. En cas contrari, aquestes despeses aniran a càrrec del propietari.
Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos
No es procedirà a la utilització i col·locació de materials i aparells sense que abans siguin examinats i
acceptats pel Director de l’Execució de l’Obra, en els termes que prescriu el Plec de Condicions Tècniques
Particulars.
El Contractista haurà de disposar de les mostres i models necessaris, per a efectuar-hi les comprovacions,
els assaigs o les proves preceptuades en el Plec de Condicions Tècniques Particulars.
Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament preparats, el
Director d’Execució de l’Obra donarà l’ordre al Contractista perquè els reemplaci per altres que s’ajustin a
les condicions requerides o, a falta d’aquests, a les ordres del Director d’Obra.
Article 47. Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigs
Totes les despeses originades per les anàlisis, proves i assaigs de materials o elements que intervinguin
en l’execució de les obres seran a càrrec del Contractista.
Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s’haurà de repetir, amb càrrec al
Contractista.

Article 48. Neteja de les obres
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials
sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les
mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l’obra tingui un bon aspecte. Si el
Contractista no ho complís, la Propietat pot fer-ho a càrrec d’aquest.
Article 49. Obres sense prescripcions
En l’execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades explícitament
en aquest Plec ni en la resta de documentació del Projecte, el Contractista s’atindrà, en primer lloc, a les
instruccions que dicti la Direcció Facultativa i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona
construcció.

Epígraf V. Recepcions i liquidacions
Article 50. Proves abans de la recepció
Abans de tenir lloc la recepció, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a proves de
resistència, estabilitat i impermeabilitat d’acord amb el programa de la Direcció Facultativa. Els
assentaments, accidents, avaries o danys que es produeixin en aquestes proves a causa d’una
construcció deficient o per manca de precaució, seran a càrrec del Contractista, únic responsable de les
mateixes.
Article 51. Recepció de les obres
La recepció de les obres tindrà lloc dins dels 30 dies següents a la data de finalització de les mateixes,
acreditada en el certificat final d’obra.
Per a procedir a la recepció de les obres serà necessària l’assistència del Propietari, de la Direcció
Facultativa i del Contractista o el seu representant degudament autoritzat. Després de realitzar un
escrupolós reconeixement i si l’obra estigués d’acord amb les condicions d’aquest Plec, s’aixecarà un acta
de recepció per duplicat, a la que s’adjuntaran els documents justificants de la liquidació final. Una de les
actes quedarà en poder de la Propietat i l’altra s’entregarà al Contractista.
Si les obres es troben en bon estat i han estat executades segons les condicions establertes, es
consideraran rebudes sense reserves.
Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb reserves. Aquest fet es
farà constar explícitament en l’acta de recepció, en la que s’especificaran les instruccions del Director
d’Obra al Contractista per a solucionar els defectes observats i es fixarà un termini per a esmenar-los. Una
vegada vençut aquest termini, s’efectuarà un nou reconeixement en idèntiques condicions, amb la finalitat
de procedir a la recepció de l’obra. Si en el nou reconeixement resultés que encara hi ha els defectes
identificats prèviament, es declararà rescindida la contracta amb pèrdua de fiança, a no ser que la
Propietat cregui oportú concedir un nou termini.
Article 52. Documentació final
El Director d’Obra, assistit pel Contractista i els tècnics que hagin intervingut en l’obra, redactarà la
documentació final de les obres, que es facilitarà a la Propietat.
La documentació final d’obra, d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, estarà constituïda per la
documentació del seguiment de l’obra, la documentació de control de l’obra i el certificat final d’obra.
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Aquesta documentació final s’adjuntarà a l’acta de recepció, amb la relació identificativa dels agents que
han intervingut durant el procés d’edificació, així com les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici i les
seves instal·lacions. Aquesta documentació constituirà el llibre de l’edifici.
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Epígraf VI. Facultats de la direcció d’obra
Article 60. Facultats de la Direcció d’Obra

Article 53. Termini de garantia
Des de la data en què es realitza la recepció de les obres, es comença a comptar el termini de garantia,
que serà d’un any. Durant aquest període, el Contractista es farà càrrec de totes aquelles reparacions de
desperfectes imputables a defectes i vicis ocults.
Article 54. Conservació dels treballs durant el termini de garantia
La conservació i vigilància de les obres durant el termini de garantia aniran a càrrec del Contractista,
sense que aquesta circumstància faci modificar les altres obligacions i el termini de garantia.
Si l’edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a càrrec de la Propietat
les neteges i reparacions causades per l’ús i a càrrec del Contractista les reparacions per vicis d’obra o
per defectes en les instal·lacions.

A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director d’Obra i que s’han especificat en els
articles anteriors, és missió específica seva efectuar la direcció i vigilància dels treballs que es realitzin en
les obres, directament o per mitjà dels seus representants tècnics, els quals tindran autoritat tècnica legal,
completa i indiscutible, fins i tot en allò no previst específicament en el present Plec de Condicions, sobre
les persones i coses situades en l’obra i en relació amb els treballs que per a l’execució dels edificis i obres
annexes es duguin a terme, podent fins i tot, però amb causa justificada, recusar al Contractista, si
considera que adoptar aquesta resolució és útil i necessari per a la correcta marxa de l’obra.

1.3. Disposicions econòmiques
Article 55. Conservació dels treballs amb contracta rescindida
Si el contracte d’execució es rescindís, el Contractista està obligat a retirar, en el termini que es fixi en el
Plec de Condicions particulars, tota la maquinària, material i mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser represa per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tràmits fixats en aquest Plec de Condicions,
moment en què començarà a comptar el termini de garantia.
Article 56. Caràcter provisional de les liquidacions parcials
Les liquidacions parcials són documents provisionals ja que estan subjectes a les certificacions i
modificacions que resultin de la liquidació final, per la qual cosa no suposen l’aprovació ni recepció de
les unitats d’obra que comprenen.
La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fers efectives les liquidacions parcials, el dret a
comprovar que el Contractista ha complert els compromisos referents al pagament de nòmines i
materials invertits en l’obra. A tal efecte, el Contractista haurà de presentar els comprovants que se li
exigeixin.
Article 57. Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l’obra
Una vegada rebudes les obres, el Director d’Execució de l’Obra efectuarà el seu amidament definitiu,
per a la qual cosa comptarà amb l’assistència del Contractista o del seu representant. S’estendrà la
corresponent certificació per triplicat la qual, una vegada aprovada pel Director d’Obra, servirà perquè la
Propietat aboni el saldo resultant, descomptant la quantitat retinguda en concepte de fiança.
Article 58. Liquidació final
Un cop acabades les obres, es realitzarà la liquidació final que inclourà l’import de les unitats d’obra
realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre i quan hagin la seva execució i
preus hagin estat aprovats prèviament per la Direcció d’Obra. El Contractista no tindrà dret a formular
reclamacions per augments d’obra que no estiguessin autoritzats per escrit per la Propietat, amb el vist-iplau del Director d’Obra.
Article 59. Liquidació en cas de rescissió
En cas de rescissió del contracte, la liquidació es farà mitjançant un contracte liquidatari, que es redactarà
d’acord amb les dues parts, i que inclourà l’import de les unitats d’obra realitzades fins a la data de
rescissió.

Epígraf I. Base fonamental
Article 61. Base fonamental
Com a base fonamental de les Disposicions Econòmiques del Plec de Condicions Administratives,
s’estableix el principi que el Contractista ha de percebre l’import de tots els treballs executats, sempre que
aquests s’hagin dut a terme d’acord al Projecte i condicions generals i particulars que regeixin la
construcció de l’edifici i obra annexa contractada.

Epígraf II. Garanties de compliment i fiança
Article 62. Garanties
El Director d’Obra podrà exigir al Contractista la presentació de referències d’altres entitats o persones
per tal d’assabentar-se si aquest reuneix totes les condicions requerides per al correcte compliment del
contracte. En el cas de ser sol·licitades, el Contractista haurà de presentar aquestes referències abans
de la signatura del contracte.
Article 63. Fiança
La fiança exigida al Contractista per a garantir el compliment del contracte s’establirà prèviament entre
el Director de l’obra i el Contractista entre una de les següents:
a) dipòsit previ, en metàl·lic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost de l’obra contractada.
b) descomptes del 10% aplicats sobre l’import de cada certificació abonada al Contractista.
c) dipòsit del 5% del pressupost de l’obra contractada, més deduccions del 5% aplicades a
l’import de cada certificació abonada al Contractista.
Article 64. Execució de treballs amb càrrec a la fiança
Si el Contractista es negués a fer, per compte pròpia, els treballs necessaris per a enllestir l’obra en les
condicions contractades, el Director de l’Obra, en nom i representació del Propietari, les manarà
executar a un tercer o directament per a administració i abonarà el seu import amb la fiança dipositada,
sense prejudici de les accions legals a que tingui dret el Propietari en el cas de que la fiança no cobrís
l’import de les despeses efectuades en les unitats d’obra que no fossin admissibles.
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Article 65. Devolució de la fiança
La fiança dipositada serà retornada al Contractista en un termini no superior a 15 dies, una vegada
signada l’acta de recepció de l’obra, sempre i quan el Contractista acrediti que no existeix cap reclamació
en contra seu per danys i perjudicis que siguin de la seva responsabilitat, per deutes de jornals o
materials o per indemnitzacions derivades d’accidents ocorreguts en el treball o per altres causes.
Article 66. Devolució de la fiança en el cas de que s’efectuïn recepcions parcials
El Contractista tindrà dret a que se li retorni la part proporcional de la fiança si la Propietat, amb el vist-iplau del Director d’Obra, accedís a efectuar recepcions parcials de l’obra.

Epígraf III. Preus i revisions
Article 67. Despeses
Anirà a compte del Contractista el pagament de les nòmines, materials i eines, i de totes les despeses
que s’originin fins a la finalització i lliurament de les obres.
No hi haurà cap alteració de la qualitat estipulada, en concepte d’ajustament de les obres, encara que
durant la realització es produeixin modificacions dels preus dels materials o jornals, sempre que per
disposició oficial no representi un excés superior al 5% de l’import de l’obra, pendent de realitzar
aleshores.
Article 68. Obres de millora o ampliació
Si s’introduïssin millores en l’obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost, el Contractista
estarà obligat a executar-la amb la baixa proporcional.
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del
pressupost, el Contractista està obligat a executar-la amb la baixa proporcional.
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del
pressupost, el Contractista estarà obligat també a la seva execució, sempre que la valoració s’ordeni
per escrit i vagi amb el vist-i-plau del Director de l’Obra.
Article 69. Preus unitaris
En els preus unitaris corresponents s’inclouran els costos directes, els costos indirectes, les despeses
generals i el benefici industrial.
Article 70. Preus contradictoris
Si s’haguessin d’introduir noves unitats d’obra o canvis de qualitat en les unitats d’obra projectades o bé
es produís algun cas excepcional o imprevist en què fos necessari la designació de preus contradictoris
entre la Propietat i el Contractista, aquests preus els fixarà el Director d’Obra i hauran de ser acceptats
pel Contractista.
Si no hi hagués acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d’Obra i el Contractista
abans de començar l’execució dels treballs. Si no fos possible arribar a un acord, el Director d’Obra
proposarà a la Propietat que adopti la resolució que cregui convenient, que podrà ser aprovatòria del preu
exigit pel Contractista o bé, la segregació de l’obra o instal·lació nova, per a ser executada per
administració o per un altre adjudicatari diferent.
Article 71. Revisió de preus
Quan les obres es contractin a compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus contractats. No obstant
això, en períodes en el que hi hagi increments importants en els preus de les nòmines i les seves cargues
socials, o en la dels materials i transports, s’admetrà que es puguin revisar els preus contractats.
Tan bon punt tingui lloc qualsevol augment de preus, el Contractista pot sol·licitar al Propietari una revisió
de preus a l’alça. Totes dues parts acordaran el nou preu unitari abans d’iniciar o de continuar l’execució
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de la unitat d’obra on intervingui l’element el preu en el mercat del qual ha augmentat, així com la data a
partir de la qual s’aplicarà el preu revisat i elevat, per a la qual cosa es tindrà en compte, quan s’escaigui,
l’aplec de materials d’obra, en el cas de que estiguessin totalment o parcial abonats per la Propietari.
Si la Propietat o el Director d’Obra en el seu nom, no estigués d’acord amb els nous preus que el
Contractista percep com a normals en el mercat, el Director d’Obra tindrà la facultat de proposar al
Contractista, i aquest té l’obligació d’acceptar-los.
Si es produeix una baixada de preus, el Director d’Obra concertarà entre Propietat i Contractista la baixa a
realitzar en els preus unitaris vigents en l’obra, en equitat amb l'experimentada per a qualsevol dels
elements constitutius de la unitat d’obra i la data en què començaran a regir els preus revisats.
Article 72. Reclamacions d’augment de preus
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació, no podrà,
sota pretext d’error i omissió, reclamar un augment dels preus fixats en el quadre corresponent del
pressupost que serveix de base per a l’execució de les obres.
Tampoc s’admetrà cap reclamació del Contractista fonamentada en indicacions que, sobre les obres, es
facin en la Memòria, ja que aquest document no serveix de base a la Contractació.
Les errors materials o aritmètics en les unitats d’obra o en el seu import, es corregiran en el moment en
què s’observin, però no es tindran en compte a efectes de la rescissió del contracte, assenyalats en el Plec
de Clàusules Administratives, sinó en el cas de que el Director d’Obra o el Contractista els haguessin fet
notar dins del termini de quatre mesos comptats des de la data d’adjudicació. Les equivocacions materials
no alteraran la baixa proporcional feta en la Contractació, respecte de l'import del pressupost que ha de
servir de base a la mateixa, ja que aquesta baixa es fixarà sempre per la relació entre les xifres d’aquest
pressupost, abans de les correccions i la quantitat ofertada.
Article 73. Aplec de materials
El Contractista queda obligat a executar els aplecs de materials o maquinària que la Propietat ordeni per
escrit.
Els materials aplegats, una vegada abonats per la Propietat, són propietat d’aquest, però el Contractista es
responsabilitza de la seva custòdia i conservació.

Epígraf IV. Amidaments i valoracions dels treballs
Article 74. Amidament de l’obra
L’amidament de les obres concloses es farà segons el tipus d’unitat fixada en el corresponent pressupost.
Article 75. Amidaments parcials i totals
Els amidaments parcials es verificaran en presència del Contractista .
Els amidaments finals es faran quan s’hagi enllestit l’obra, amb l’assistència del Contractista.
Es redactarà una acta de verificació dels amidaments parcials i totals en què es farà constar la
conformitat del Contractista o la del seu representant. En cas de disconformitat, el Contractista exposarà
resumidament i amb reserva d’ampliar-les, les seves al·legacions.
Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d’obra completament enllestides, de
manera que el Contractista no tindrà en compte les diferències que resultin entre les mesures reals i les
del Projecte.
Article 76. Elements compresos en el pressupost
En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost, s’ha tingut en compte l’import de tots
els elements referits als mitjans auxiliars de la construcció, així com tota mena d’indemnitzacions,
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impostos, multes o pagaments que s’hagin de fer per a qualsevol concepte, amb els que es trobin gravats
els materials o les obres per l’Estat, Comunitat Autònoma, Comarca o Municipi. Per aquest motiu, no
s’abonarà al Contractista cap import al respecte.
Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions necessàries per tal
de deixar l’obra completament enllestida.
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Article 84. Suspensió dels treballs
El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d’abonar al Contractista els treballs realitzats,
els materials acumulats realment necessaris per a l’obra fins a la data de suspensió.
En cap cas podrà el Contractista, al·legant retards en els pagaments, suspendre treballs ni executar-los a
menor ritme del que els hi correspongui, segons el termini en què han d’acabar-se.

Article 77. Valoració de les obres
La valoració s’haurà d’obtenir aplicant a les diverses unitats d’obra el preu que tingués assignat en el
Pressupost, afegint-hi els percentatges corresponents a imprevistos i al benefici industrial, i descomptant-hi el percentatge corresponent a la baixa de la subhasta feta pel Contractista.
Article 78. Valoració d’obres incompletes
Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s’aplicaran els preus del
pressupost, sense que es pugui pretendre fer la valoració de la unitat d’obra fraccionant-la de manera
diferent a la fixada en els quadres de descomposició de preus indicats en el Quadre de Preus número 2.
En cap cas el Contractista tindrà dret a cap reclamació, fundada en la insuficiència, error o omissió dels
preus dels quadres de preus, o en omissions de qualsevol dels elements que constitueix els preus
referits. El Contractista tampoc no podrà reclamar al·legant que l’obra executada és major o menor que
la projectada.
Article 79. Altres obres
Els preus de les unitats d’obra que s’executin per ordre del Director d’Obra i que no estaven inclosos en
el Quadre de Preus, es valoraran conjuntament entre el Director d’Obra i el Contractista, estenent-se
per duplicat l’acta corresponent. Si no s’arribés a cap acord, el Director d’Obra podrà fer executar
aquestes unitats de la manera que cregui convenient.
La fixació del preu s’haurà d’acordar abans que s’executi l’obra afectada, però si per qualsevol motiu
aquesta ja s’hagués executat, el Contractista estarà obligat a acceptar el preu determinat pel Director
d’Obra.
Article 80. Valoració d’unitats no contemplades en aquest Plec
La valoració de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzarà aplicant a cada una d’elles la
mesura que es consideri més apropiada, en la forma i condicions que el Director d’Obra consideri justes,
multiplicant el resultat final pel seu preu corresponent.
Article 81. Errors en el pressupost
El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de manera que si no ha
fet cap observació sobre possibles errors o equivocacions que afectin els amidaments i als preus, no
tindrà dret a cap reclamació si l’obra es realitza d’acord amb el Projecte i conté més unitats d’obra que
les previstes. Si contràriament, el nombre d’unitats d’obra fos inferior, es descomptaran del Pressupost.
Article 82. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista
El Director d’Obra remetrà, amb la pertinent certificació, les reclamacions valorades en l’article anterior,
amb les que hagués fet el Contractista com a reclamació, acompanyant-hi un informe.
La Propietat acceptarà o desestimarà aquestes reclamacions, segons ho cregui pertinent en justícia i
després de reconèixer les obres, si es cregués convenient.
Article 83. Pagament de les obres
El Propietari efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. L’import dels pagaments
correspondrà al de les Certificacions d’obra expedides pel Director d’Obra.

Article 85. Millores d’obres lliurement executades
Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Director d’Obra, utilitzi materials de major qualitat,
grandària o preu, o bé introdueixi modificacions en l’obra sense que li hagin estat demanades, o
qualsevol altra modificació que a criteri del Director d’Obra sigui beneficiosa, només tindrà dret a que se
li pagui el que li correspondria en el cas d’haver construït l’obra amb estricta subjecció a allò projectat i
contractat.

Epígraf V. Indemnitzacions
Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de finalització de les obres
L’import de la indemnització que ha d’abonar el Contractista per retard no justificat en el termini de
finalització de les obres contractades, serà d’una quantitat fixada per cada dia feiner de retard des del
dia d’acabament de les obres fixat en el calendari d’obra. Aquesta quantitat s’acordarà entre les parts
contractants abans de la signatura del contracte, però no serà inferior al 4,5% de l’import total dels
treballs contractats. Aquestes quantitats es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.
Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments
Si la Propietat no efectués els pagaments d’obra executada dins del mes següent al termini convingut,
el Contractista tindrà dret a percebre el pagament d’un 4,5% anual en concepte d’interès de demora,
durant l’espai de temps del retard i sobre l’import de l’esmentada certificació.
Si transcorreguts dos mesos després d’aquest primer termini d’un mes el pagament no s’hagués fet
efectiu, el Contractista té dret a la resolució del contracte, es procedirà a la liquidació corresponent de
les obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions fixades i
que la seva quantitat no superi la necessària per a finalitzar l’obra contractada.
Això no obstant, es refusarà qualsevol sol·licitud de rescissió de contracte fonamentada en retard de
pagaments quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud ha invertit en obra o en
materials aplegats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d’execució que tingui
assenyalat en el contracte.
Article 88. Indemnització per danys de causa major
El Contractista no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues, avaries o perjudici ocasionats en les
obres, excepte en els casos de força major. Als efectes d’aquest article, es consideren com a danys de
causa major únicament els següents:
a) incendis causats per descàrregues elèctriques atmosfèriques
b) danys produïts per terratrèmols i sismes marins
c) danys produïts per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que siguin
previsibles en el país, i, sempre que hi hagi constància inequívoca de que el Contractista va
prendre les mesures possibles, dins els seus mitjans, per evitar o atenuar els danys
d) els que provinguin de moviments de terrenys en què són construïdes les obres
e) les destrosses ocasionades violentament a mà armada, temps de guerra, moviments populars o robatoris tumultuosos
La indemnització es referirà exclusivament al pagament de les unitats d’obra ja executades o als
materials aplegats a peu d’obra. En cap cas la indemnització comprendrà mitjans auxiliars, maquinària o
instal·lacions propietat de la Contracta.
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Article 89. Renúncia
El Contractista renuncia a la indemnització per l’augment que poguessin sofrir els materials o jornals
especificats en els diversos documents del Projecte, per bé que té dret a demanar una revisió de preus
com s’especifica en l’article 13 del Plec de Clàusules Administratives.
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Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la pòlissa d’assegurances, el Contractista els posarà
en coneixement del Propietari abans de contractar-los, amb l’objecte de conèixer la seva prèvia conformitat
o bé el seu rebuig.
Article 93. Conservació de l’obra

Epígraf VI. Varis
Article 90. Millores, augments i/o reduccions d’obra
No s’admetran millores d’obra, excepte quan el Director d’Obra hagi ordenat per escrit l’execució de nous
treballs o que millorin la qualitat dels treballs contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el
Contracte. Tampoc s’admetran augments d’obres en les unitats contractades, excepte en el cas d’error en
els amidaments del Projecte, excepte que el Director d’Obra ordeni, també per escrit, l’ampliació de les
contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que les parts contractants, abans de l’execució o de
signar el contracte, acordin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous
materials o aparells a emprar i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre
l’import de les unitats contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment quan el Director d’Obra introdueixi innovacions que suposin una
reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades.
Article 91. Unitats d’obra defectuoses però acceptables
Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa però acceptable a criteri del Director d’Obra,
aquest determinarà el preu una vegada escoltat el Contractista, qui haurà de conformar-se amb la
resolució de la Direcció Facultativa, excepte si, estant dins del termini d’execució, prefereix enderrocar
l’obra i refer-la d’acord amb les condicions, sense superar aquest termini.
Article 92. Assegurança de les obres
El Contractista està obligat a assegurar l’obra contractada, durant tot el temps que duri la seva execució,
fins a la recepció. La quantitat de l’assegurança coincidirà, en tot moment, amb el valor que tinguin, per
contracta, els objectes assegurats.
L’import abonat, en cas de sinistre, per la societat asseguradora s’ingressarà en compte, a nom del
Propietari, per tal que amb càrrec a aquest, es pagui l’obra que es construeixi a mesura que aquesta es
vagi executant. El reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la
resta dels treballs de la construcció. En cap cas, excepte si hi ha conformitat expressa del Contractista
palesa en un document públic, el Propietari podrà disposar d’aquest import per a usos aliens als de la
construcció de la part sinistrada.
La infracció d’allò exposat anteriorment serà motiu suficient perquè el Contractista pugui rescindir la
contracta, amb devolució de la fiança, pagament complet de despeses, materials aplegats, i una
indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no li haguessin
estat abonats, però només en proporció equivalent a allò que suposi la indemnització abonada per la
companyia asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, els quals seran valorats per a
tals efectes pel Director d’Obra.
En les obres de reforma o reparació es fixarà, prèviament, la proporció d’edifici que s’ha d’assegurar i la
seva quantia. Si no es preveiés res al respecte, s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre tota la
part de l’edifici afectat per l’obra.

Si el Contractista, tot i ser la seva obligació, es desentén de la conservació de l’obra durant el termini de
garantia, en el cas de que l’edifici no hagi estat ocupat per la Propietat abans de la recepció, el Director
d’Obra, en representació de la Propietat, podrà disposar de tot el que sigui necessari perquè s’atengui a
la custòdia, neteja i tot allò que calgués per a una correcta conservació, pagant-se les despeses a
compte de la Contracta.
Quan el Contractista abandoni l’edifici, tant per finalització de les obres com per rescissió de contracte,
està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que fixi el Director d’Obra.
Després de la recepció de l’edifici i en el cas de que la seva conservació vagi a càrrec del Contractista,
no hi haurà d’haver més eines, estris o materials que els indispensables per a la seva custòdia i neteja i
per als treballs que calgués executar.
En tot cas, estigui l’edifici ocupat o no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l’obra durant el
termini indicat, procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions Econòmiques.
Article 94. Ús del Contractista de l’edifici o de béns de la Propietat
Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització de la
Propietat, edificis o faci ús de materials o eines que pertanyin al Propietari, tindrà l’obligació de repararlos i conservar-los per a poder-los lliurar, quan acabi el contracte, en perfecte estat de conservació,
substituint els que s’haguessin inutilitzat, sense cap dret a indemnització per aquesta substitució ni per
les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.
En el cas de que al finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, el
Contractista no hagués complert amb allò previst en el paràgraf anterior, ho farà la Propietat a costa del
Contractista i amb càrrec a la fiança.
Article 95. Pagament d’arbitris
El pagament d’impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps d’execució de les obres
i per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, correran a càrrec del Contractista, si en les
condicions particulars del Projecte no s’estipula el contrari. No obstant això, s’haurà de reintegrar al
Contractista l’import de tots aquells conceptes que el Director d’Obra consideri justos.

1.4. Disposicions legals
Article 96. Generalitats
El present apartat s’entén com a orientatiu per a la formulació del contracte entre el Propietari i el
Contractista.
Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista
Poden ser Contractistes d’obres, totes aquelles persones físiques que es trobin en possessió dels seus
drets civils segons les lleis vigents, així com les persones jurídiques legalment constituïdes i reconegudes tant a Espanya com a la Unió Europea.
Queden exclosos:
a) els que no tinguin la inscripció en vigor en el Registre d’Empreses Acreditades
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b) els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte resolutori de presó
c) els qui tinguessin fallides, amb suspensió de pagaments o amb béns intervinguts
d) els qui en contractes anteriors amb l’Administració no haguessin complert els seus compromisos
e) els que fossin constrets com a deutors als cabals públics, com a contribuents
Article 98. Sistema de contractació
L’execució de les obres es podrà contractar per qualsevol dels següents sistemes:
a) per preu d’alçat: comprendrà l’execució de totes les obres o bé només part de la mateixa,
amb subjecció estricta als documents del Projecte i a la xifra acordada
b) per unitats d’obra executades, d’acord amb els documents del Projecte i a les condicions
particulars que en cada cas s’estipuli
c) per administració directa o indirecta, d’acord amb els documents del Projecte i a les condicions particulars que en cada cas s’estipuli
d) per contractes de mà d’obra. En aquesta modalitat el subministrament de materials i mitjans
auxiliars aniran a càrrec de la Propietat. La resta de condicions seran idèntiques a les dels
casos anteriors
Article 99. Sistema de contractació
L’adjudicació de les obres es realitzarà per adjudicació directa.
Article 100. Formalització del contracte
Els contractes es formalitzaran mitjançant un document privat que podrà elevar-se a escriptura pública a
petició de qualsevol de les parts i d’acord amb les disposicions vigents. Aniran a càrrec de l’adjudicatari,
totes les despeses que ocasionin l’extensió del document en què es consigna la contracta.
Article 101. Responsabilitat del Contractista
El Contractista és responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i
en els documents que constitueixen el Projecte. En conseqüència, el Contractista estarà obligat a
l’enderrocament i reconstrucció de les parts d’obra mal executades, sense que pugui escudar-se en el
fet que ja hagin estat abonades en liquidacions parcials.
Article 102. Accidents de treball i danys a tercers
En cas d’accidents que tinguin lloc amb motiu i en l’exercici dels treballs per a l’execució de les obres, el
Contractista s’atindrà a allò disposat en la legislació vigent, essent, en tot cas, únic responsable del seu
compliment i sense que, per cap concepte, pugui quedar afectada la Propietat per responsabilitats de
qualsevol tipus.
El Contractista té l’obligació d’adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents
preceptuïn, per tal d’evitar, en la mesura que sigui possible, accidents als treballadors i a persones
alienes a les obres, no només en les bastides, sinó també en tots els indrets perillosos de l’obra.
De tots els accidents i perjudicis que es generin perquè el Contractista no compleix la legislació sobre
seguretat i salut laboral, ell o el seu representant a l’obra, en serà l’únic responsable, ja que es considera
que en els preus contractats estan incloses totes les depeses necessàries per a complir degudament
aquestes disposicions legals.
El Contractista serà el responsable de tots els accidents que per inexperiència o negligència es
produïssin tant en l’edificació on es realitzen les obres, com en les zones annexes. Per tant, anirà a
compte seu els pagaments de les indemnitzacions a qui correspongui, i quan correspongui, de tots els
danys i perjudicis que s’hagin causat per les operacions d’execució de les obres.
El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matèria i haurà
d’exhibir, quan fos requerit, el justificant d’aquest compliment.
Article 103. Causes de rescissió del contracte
Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació s’assenyalen:
a) la mort o incapacitat del Contractista
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b) la suspensió de pagaments del Contractista
c) les alteracions del Contracte per les causes següents:
1. la modificació del Projecte de manera que presenti alteracions fonamentals a criteri
del Director d’Obra, i sempre que representi una oscil·lació d’un 25% per excés o
defecte, com a mínim, del seu import
2. la modificació d’unitats d’obra, sempre que aquestes representin variacions per excés o defecte del 40% com a mínim d’algunes de les unitats que figuren en els amidaments del Projecte modificat
3. la suspensió d’obra començada, i en tots els casos, sempre que per causes alienes
a la Contracta no s’iniciïn les obres adjudicades dins del termini de tres mesos a
partir de l’adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà automàtica
4. la suspensió d’obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi sobrepassat un any
5. que la Contracta no hagi iniciat els treballs dins del termini assenyalat en les condicions particulars del Projecte
6. l’incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligència o mala fe
amb prejudici dels interessos de l’obra
7. la finalització del termini d’execució de l’obra, sense haver assolit la fi dels treballs
8. l’abandonament de l’obra sense causa justificada
9. la mala fe en l’execució de l’obra
En els casos a) i b), si els hereus o síndics oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes condicions
estipulades en el Contracte, el Propietari pot admetre o refusar l’oferiment, sense que en aquest últim
cas hi hagi dret a cap indemnització.
Article 104. Liquidació en cas de rescissió de contracte
Sempre que el contracte sigui rescindit per causa aliena a mancances de compliment del Contractista,
se li abonaran totes les obres executades d’acord amb les condicions prescrites, i tots els materials
aplegats a peu d’obra sempre que siguin de rebut i de qualitat, i aplicant-los els preus fixats en el
Quadre de Preus número 1.
Les eines, estris i mitjans auxiliars de la construcció que s’estiguin utilitzant en el moment de la
rescissió, restaran a l’obra fins a la seva finalització i s’abonarà al Contractista una quantitat fixada
prèviament de comú acord per aquest concepte.
Si el Director d’Obra cregués oportú no conservar aquestes eines del Contractista, s’abonarà l’obra feta
fins aleshores, i els materials aplegats a peu d’obra que reuneixin les degudes condicions i siguin
necessaris. Es descomptarà un 15% en qualitat d’indemnització per danys i perjudicis, sense que
mentre durin les obres el Contractista pugui entrebancar la marxa dels treballs.
Article 105. Impostos de tramitació del contracte
El Contractista es farà càrrec dels impostos que s’originin per la tramitació del contracte. Si s’exigís que
el Propietari pagués algun d’aquest impostos, el Contractista li abonarà l’import i també els imports que
puguin produir-se per multes i interessos.
Article 106. Jurisdicció
Per a totes aquelles qüestions, litigis o diferències que puguin sorgir durant o després dels treballs, les
parts se sotmetran a judici d’amigables componedors nomenats en nombre igual per elles i presidit pel
Director d’Obra i, en últim terme, als Tribunals de Justícia del lloc on resideixi la Propietat, amb expressa
renúncia del fur domiciliari.
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2. Plec de condicions tècniques particulars

2.1. Prescripcions sobre els materials

Epígraf I. Condicions generals
Article 1. Condicions generals
Tots els materials que s’instal·laran han de ser de primera qualitat, compliran les especificacions i
tindran les característiques indicades en el Projecte i en la normativa vigent. En aquells casos en què
així s’hagi establert, els materials instal·lats portaran el marcatge CE.
Qualsevol especificació o característica de materials que consti en un dels documents del Projecte,
malgrat no constar en la resta, és igualment obligatòria.
Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentarà a la Direcció
Facultativa els catàlegs, cartes mostres, certificats de garantia o d’homologació dels materials que
s’hagin d’utilitzar. No es podran instal·lar materials que no hagin estat acceptats prèviament.
La Direcció Facultativa dictaminarà quins són els materials que reuneixen les condicions adequades.
Els que no les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplaçats durant qualsevol de les etapes de l’obra
o dels terminis de garantia.
El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de manera que no alterin les seves
característiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves formes o dimensions.
Article 2. Proves i assajos de materials
Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o assajos necessaris per
acreditar la seva qualitat, els quals aniran a compte del Contractista. Les proves o assajos es podran fer
a la fàbrica d’origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui convenient el Director
d’Obra. En cas de discrepància, els assajos o les proves s’efectuaran en el laboratori oficial que el
Director Director d’Obra designi.
Qualsevol altra anàlisi que hagi estat especificada i sigui necessari utilitzar, haurà de ser aprovada per
la Direcció d’Obra.
Article 3. Materials no consignats en el Projecte
Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de reunir les
condicions que fixi la Direcció d’Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació per les
condicions que s’exigeixin.

Epígraf II. Condicions que han de complir els materials
Article 4. Àrids per a formigons i morters
La natura dels àrids i la seva preparació han de permetre garantir l’adequada resistència i durabilitat del
formigó, així com les restants característiques que s’exigeixin en el Plec de Condicions Tècniques
Particulars.
Com a àrids per la fabricació de formigons es poden emprar sorres i graves existents en jaciments
naturals, matxucats o altres productes que s’utilitzin de forma habitual en la pràctica constructiva o
resultin aconsellables com a conseqüència d’estudis realitzats en un laboratori oficial. En qualsevol cas,
complirà les condicions de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE).
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Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles, o que s’utilitzin per a altres
aplicacions diferents de les ja sancionades per la pràctica, es realitzaran assaigs d’identificació
mitjançant les anàlisis que convinguin en cada cas.
Si s’utilitzen escòries siderúrgiques com a àrid, es comprovarà prèviament que són estables, de manera
que no continguin silicats inestables ni compostos ferrosos, amb el mètode d’assaig UNE 7243.
Es prohibeix l’ús d’àrids que continguin sulfurs oxidables.
Els àrids utilitzats compliran amb les limitacions de grandària fixades en l’EHE.
Article 5. Aigua per a amassament de formigons i morters
L’aigua per a l’amassament de formigons i morters, a més de les prescripcions que fixa l’EHE, haurà de
complir amb les següents:
- pH superior a 5 (UNE 7234:71)
- substàncies solubles inferiors a 15 g/l, segons UNE 7130:58
- sulfats inferiors a 1 g SO4/l, segons assaig UNE 7131:58
- ió clor per a formigó amb armadures, inferior a 6 g/l, segons UNE 7178:60
- greixos o olis de qualsevol classe, inferiors a 15 g/l, segons UNE 7235
- absència absoluta de glúcids, segons assaig UNE 7132:58
Article 6. Additius per a formigons i morters
Els additius que s’utilitzin per a millorar les característiques d’adormiment, enduriment, plasticitat i
inclusió de l’aire del formigó o del morter hauran de complir amb els límits fixats en l’EHE i, a més:
- si s’utilitza clorur càlcic com a accelerador, la seva dosificació serà igual o inferior del 2% del
pes del ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt baixes, del 3,5% del pes del
ciment
- si s’utilitzen airejants per a formigons normals, la seva proporció serà tal que la disminució de
la resistència a compressió produïda per la inclusió de l’airejant sigui inferior al 20%. En cap cas
la proporció d’airejant serà superior del 4% del pes del ciment
- si s’utilitzen colorants, la proporció serà inferior al 10% del pes del ciment. No s’empraran
colorants orgànics
Article 7. Ciment per a formigons i morters
El ciment per a formigons i morters es podrà emmagatzemar en sacs o a granel. En el primer cas, el
magatzem protegirà contra la intempèrie i la humitat, tant del sòl com de les parets. Si s’emmagatzema
a granel, no es podran barrejar en un mateix lloc ciments de diferents qualitats i procedències.
S’exigirà al Contractista la realització d’assaigs, d’acord amb la normativa vigent i en laboratoris oficials,
que demostrin que els ciments compleixen amb les condicions exigides.
Article 8. Acer laminat d’alta adherència en rodons per a armadures
S’acceptaran acers d’alta adherència que portin el segell de conformitat emès per un organisme
homologat. Aquests acers vindran marcats de fàbrica amb senyals indelebles per a evitar confusions en
el seu ús. No presentaran ovals esquerdes, bufats, ni minves de secció superiors al 5%. El mòdul
d’elasticitat serà igual o superior a 2.100.000 kp/cm².
Es preveu que el límit elàstic de l’acer sigui de 4.200 kp/cm², de manera que la seva càrrega de
trencament no serà inferior a 5.250 kp/cm².
Per a la resta de propietats, es tindran en compte les que fixa l’EHE.
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Article 9. Acer laminat
L’acer utilitzat en els perfils d’acer laminat serà dels tipus establerts en la norma UNE EN 10025. També
es podran utilitzar els acers establerts per les normes UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998.
En qualsevol cas, es tindran en compte les especificacions del DB SE-A Seguretat Estructural Acer
apartat 4.2 del CTE.
Els perfils vindran amb la seva corresponent identificació de fàbrica, amb senyals indelebles per a evitar
confusions. No presentaran ni esquerdes, ni ovals, ni bufats ni minves de secció superiors al 5%.
Article 10. Productes per a la curació de formigons
El color de la capa protectora que resulti de l’aplicació d’aquests productes en forma de pintura
polvoritzada sobre la superfície de formigó serà clar, preferiblement blanc, per a evitar l’absorció de la
radiació solar. Aquesta capa haurà de romandre intacta durant, com a mínim, 7 dies després d’una
aplicació.
Article 11. Desencofrants
La utilització de desencofrants aplicats en forma de pintura als encofrats, de manera que faciliten la
seva separació del formigó, no serà possible si el seu ús no està expressament autoritzat.
Article 12. Encofrats en murs
Els encofrats que s’utilitzin per als murs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós casos, hauran de
tenir prou rigidesa, tirantets i puntals perquè la deformació màxima deguda a l’empenta del formigó fresc
sigui inferior a 1 cm respecte la superfície teòrica d’acabat. Per a mesurar aquestes deformacions
s’aplicarà sobre la superfície desencofrada un regle metàl·lic de 2 m de longitud, recte si es tracta d’una
superfície plana, o corbat si la superfície ho és.
Els encofrats per a formigó vist hauran de ser de fusta.
Article 13. Encofrats en pilars, bigues i arcs
Els encofrats que s’utilitzin per a pilars, bigues i arcs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós casos,
però, compliran la condició de que la deformació màxima d’una aresta encofrada respecte la teòrica,
sigui inferior o igual de 1 cm de la longitud teòrica. Igualment, hauran de tenir el confrontat el
suficientment rígid per a suportar els efectes dinàmics del vibrament del formigó, de manera que el
màxim moviment local produït per aquesta causa sigui de 5 mm.
Article 14. Cal hidràulica
La cal hidràulica es podrà utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les següents
condicions:
- pes específic comprès entre dos enters i cinc dècimes i dos enters i vuit dècimes
- densitat aparent superior a vuit dècimes
- pèrdua de pes per calcinació al vermell blanc menor del 12%
- adormiment entre 9 i 30 h
- residu de garbell 4900 malles menor del 6%
- resistència a la tracció de pasta pura als 7 dies superior a 8 kp/cm². Curació de la proveta un
dia a l’aire i la resta en aigua
- resistència a la tracció del morter normal als 7 dies superior a 4 kp/cm². Curació de la proveta
un dia a l’aire i la resta en aigua
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- resistència a la tracció de pasta pura als 28 dies superior a 8 kp/cm² i també superior en 2
kp/cm² a l’assolida al setè dia
Article 15. Guix negre
El guix negre es podrà utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les següents condicions:
- el contingut en sulfat càlcic semihidratat (SO4Ca/2H2O) serà com a mínim del 50% en pes
- l’adormiment no començarà abans dels 2 minuts i no acabarà després dels 30 minuts
- en garbell 0,2 UNE 7050 no serà superior al 20%
- en garbell 0,08 UNE 7050 no serà superior al 50%
- les provetes prismàtiques 4-4-16 cm de pasta normal assajades a flexió, amb una separació
entre suports de 10,67 cm, resistiran una càrrega central de 120 kg com a mínim
- la resistència a compressió determinada sobre mitges provetes procedents de l’assaig a flexió,
serà com a mínim 75 kp/cm². La presa de mostres s’efectuarà com a mínim en un 3% dels
casos mesclant el guix procedent fins a obtenir per quartejament una mostra de 10 kg com a
mínim. Els assaigs s’efectuaran segons les normes UNE 7064 i UNE 7065.
Article 16. Teules
Les teules de ciment per a la coberta s’obtindran a partir de superfícies còniques o cilíndriques que
permetin un encavalcament de 70 a 150 mm o bé estaran dotades d’una part plana amb ressalts o
dents de suport per a facilitar l’encaix de les peces. Les teules hauran de disposar de l’aprovació de
l’Administració competent o una certificació de conformitat inclosa en el Registre General del CTE,
complint amb totes les seves condicions.
Article 17. Plaques per a cobertes
Les plaques per a cobertes poden ser de materials diversos (poliester, acer, fibrociment amb fibres
naturals, etc.), els quals juntament amb les seves fixacions ha de garantir estanquitat. Les plaques que
s’utilitzin han d’estar degudament homologades i autoritzades per l’Administració competent.
Article 18. Impermeabilitzants
Les làmines impermeabilitzants podran ser bituminoses, plàstiques o de cautxú. Les làmines i les
imprimacions hauran de portar una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les
dimensions i el pes per m². Disposaran de segell de qualitat, homologació o bé de segell o certificació
de conformitat inclòs en el registre del CTE.
Els impermeabilitzants bituminosos s’hauran d’ajustar a un dels sistemes acceptats pel DB HS del CTE,
les condicions del qual complirà. Si els impermeabilitzants són no bituminosos o bituminosos modificats
haurà de disposar d’un document d’idoneïtat tècnica, complint totes les seves condicions.
Article 19. Fàbrica de maó i bloc
Les peces utilitzades en la construcció de fàbriques de maó o bloc s’ajustaran a allò estipulat en el DB
SE-F Seguretat Estructural Fàbrica apartat 4 del CTE.
La resistència normalitzada a compressió mínima de les peces serà de 5 N/mm².
Les peces se subministraran a l’obra amb una declaració del subministrador sobre la seva resistència i
la categoria de fabricació. La resistència a la compressió es determinarà amb la norma UNE 772, a
partir de peces mostrejades segons la norma UNE 771.
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Article 20. Biguetes prefabricades
Les biguetes prefabricades seran armades o pretesades, segons s’especifiqui en la memòria, i hauran
de disposar d’autorització d’ús corresponent. Això no obstant, el fabricant haurà de garantir les seves
propietats per escrit, si així se li demanés.
El fabricant haurà de facilitar instruccions addicionals per a la seva utilització i muntatge en cas de que
siguin necessàries, essent responsable dels danys que es poguessin produir per manca de les
instruccions necessàries.
Tant el forjat com la seva execució s’adaptaran a la Instrucció per al Projecte i l’Execució de Forjats
Unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb Elements Prefabricats (EFHE).
Article 21. Plafons aïllants autoportants
Els plafons aïllants autoportants estaran formats per dues xapes d’acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix
cada una, entre les que se situa una planxa de gruix variable d’escuma de poliuretà de densitat 38
kg/m3 i conductivitat tèrmica 0,04 kW/mK. La qualitat de les xapes i de l’aïllant ha d’estar garantida amb
els certificats corresponents.
Article 22. Rajoles i lloses de terratzo
Les rajoles i les lloses de terratzo es composaran com a mínim d’una capa de petja de formigó o morter
de ciment, triturats de pedra o marbre, i, en general, colorants i d’una capa base de morter menys ric i
àrid més gruixut.
Els àrids estaran nets i sense argila i matèria orgànica. Els colorants no seran orgànics i s’ajustaran a la
norma UNE 41060.
Les toleràncies en dimensions seran:
- per a mesures superiors a 10 cm, ± 0,5 mm
- per a mesures iguals o inferiors a 10 cm, ± 0,3 mm
- el gruix mesurat en diferents punts del seu contorn no variarà més de 1,5 mm i no serà inferior
als valores indicats a continuació
- s’entén a aquests efectes per costat, el major del rectangle si la rajola és rectangular, i si és
d’una altra forma, el costat mínim del quadrat circumscrit
- el gruix de la capa de la petja serà uniforme i no menor de 7 mm en cap punt, i en les
destinades a suportar trànsit o en les lloses no inferior a 8 mm
- la variació màxima admissible en els angles, mesurada sobre un arc de 20 cm de radi, serà de
± 0,5 mm
- la fletxa major d’una diagonal no sobrepassarà el ± 4‰ de la longitud
- el coeficient d’absorció d’aigua determinat segons la norma UNE 7008 serà inferior o igual al
15%
- l’assaig de desgast s’efectuarà segons la norma UNE 7015, amb un recorregit de 250 m en
humit i amb sorra com a abrasiu. El desgast màxim admissible serà de 4 mm i sense que
aparegui la segona capa si es tracta de rajoles per a interiors i de 3 mm en rajoles per a voreres
o destinades a suportar trànsit
- les mostres per als assaigs es prendran per atzar, 20 unitats com a mínim del miler i 5 unitats
per cada miler més, refusant o substituint per altres aquelles que tinguin defectes visibles,
sempre que el nombre de descartades no superi el 5%
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Article 23. Entornpeus de terratzo
Les peces per a entornpeu de terratzo estaran fetes amb els mateixos materials que els del paviment,
tindran un cantell rom i unes dimensions de 40x10 cm. Les exigències tècniques seran anàlogues a les
del material del paviment.
Article 24. Rajoles vidriades
Les rajoles vidriades seran peces poligonals, amb base ceràmica recoberta d’una superfície vidriada i
de color per una de les cares, que hauran de complir amb les següents condicions:
- ser homogènies, de textura compacta i resistents al desgast
- no tenir esquerdes, barraques, plans, exfoliacions ni matèries estranyes que puguin disminuir
la seva resistència i vida útil
- tenir un color uniforme, sense taques eflorescents
- la superfície vitrificada serà completament plana, excepte els cantells roms o terminals
- les rajoles estaran perfectament emmotllades i la seva forma i dimensions seran les
assenyalades en els plànols
- la superfície de les rajoles serà brillant, excepte que explícitament, s’exigeixi que la tinguin mat
- les rajoles situades a les cantonades no seran llisos sinó que presentaran, segons els casos,
un cantell rom, llarg o curt, o un terminal de cantonada esquerra o dreta, o un terminal d’angle
entrant amb aparell vertical o horitzontal
- la tolerància en les dimensions serà d’un 1% de menys i d’un 0% de més, per a les de primera
classe.
- la determinació dels defectes en les dimensions es farà aplicant una esquadra perfectament
ortogonal a una vertical qualsevol de la rajola, fent coincidir una de les arestes amb un costat de
l’esquadra. La desviació de l’extrem de l’altra aresta respecte el costat de l’esquadra és l’error
absolut, que es traduirà a percentual
Article 25. Guixos
Els guixos que s’utilitzin per a l’arrebossat de parets procediran de la calcinació de les roques de sulfat
càlcic, que en perdre part de l’aigua és apte per a prendre’s.
La recepció de l’obra es farà en sacs; queda exclòs el lliurament a l’engròs. El material
s’emmagatzemarà en un lloc protegit de la pluja i el Sol, d’ambient sec. No ha d’estar exposat a corrents
perllongats d’aire i elevat del terra de magatzem.
Quan el guix està en bones condicions, barrejat amb aigua, ha de donar una pasta untosa al tacte, que
s’enganxi a les mans, faciliti una presa ràpida adquirint duresa i solidesa.
Es considera temps vàlid d’aplicació, des de l’obtenció de la pasta untosa, fins que no pot estendre’s.
Article 26. Portes
Les portes de fusta, de PVC o metàl·liques que s’utilitzin hauran de tenir l’aprovació de l’autoritat
competent o un document d’idoneïtat tècnica emès per un organisme autoritzat.
Article 27. Bastiments
Els bastiments dels marcs interiors de les portes seran de primera qualitat, amb una escairada mínima
de 7x5 cm.
Article 28. Finestres i portes metàl·liques
Els perfils utilitzats en la fabricació de finestres i portes metàl·liques seran especials de doble junta i
compliran totes les prescripcions legals. No s’admetran rebaves ni curvatures, i es refusaran els
elements que tinguin algun defecte de fabricació.
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Article 29. Pintura al tremp
La pintura al tremp estarà composada per una cola dissolta en aigua i un pigment mineral finament
dispers amb l’addició d’un antiferment tipus formol per a evitar la putrefacció de la cola. Els pigments a
utilitzar podran ser:
- blanc de zinc, que complirà la norma UNE 48041
- litopó, que complirà la norma UNE 48040
- biòxid de titani, segons la norma UNE 48044
També es podran utilitzar mescles d’aquests pigments amb carbonat càlcic i sulfat bàsic. Aquests dos
últims productes, considerats com a càrregues, no podran entrar en una proporció superior al 25% del
pes del pigment.
Article 30. Pintura plàstica
La pintura plàstica estarà formada per un vehicle format per un vernís adquirit i els pigments estaran
constituïts per biòxid de titani i colors resistents.
Article 31. Colors, olis i vernissos
Totes les substàncies d’ús general en la pintura hauran de ser de qualitat excel·lent.
Els colors tindran les condicions següents:
- facilitat per a estendre’s i cobrir perfectament les superfícies
- fixació de la seva tinta
- facultat d’incorporar-se a l’oli i color
- ser inalterables a l’acció dels olis o d’altres colors
- insolubilitat en l’aigua
Els olis i vernissos tindran les condicions següents:
- ser inalterables per l’acció de l’aire
- conservar la fixació dels colors
- transparència i color perfectes
Els colors estaran ben mòlts i es barrejaran amb l’oli ben purificats i sense pòsits. No s’admetrà que en
utilitzar els colors deixin taques o ràfegues que indiquen la presència de substàncies estranyes.
Article 32. Canonades
Les canonades de qualsevol tipus (ferro galvanitzat, ciment, acer, coure, etc.) seran perfectament llisos,
de secció circular i ben calibrada. No s’admetran els que presentin ondulacions o desigualtats a 5 mm,
ni rugositats de més de 2 mm de gruix.
La tolerància admesa per als diàmetres superiors ha de ser inferior a l’1,5%. Les mesures han de
coincidir amb les que consten als Plànols del Projecte.
Els trams de canonades es tallaran a les dimensions exactes i s’utilitzaran els accessoris corresponents
per als canvis de direcció i acoblament.
Les peces d’unió de les canonades de ferro galvanitzat seran de ferro mal·leable galvanitzat amb junta
esmerilada.
Les canonades de fibrociment o de ciment galvanitzat no tindran cap soldadura, prèvia verificació a
fàbrica, i a l’igual que les juntes i la resta de peces, han de resistir 10 atm de pressió, sotmeses a la
prova de 15 atm pel cap baix.
Article 33. Baixants
Els baixants, tant d’aigües pluvials com fecals, seran de fibrociment o materials plàstics que tinguin
autorització d’ús. No s’admetran baixants de diàmetre inferior a 90 mm.
Totes les unions entre tubs i peces especials es realitzaran mitjançant unions Gibault.
Article 34. Canonades per al subministrament d’aigua o gas
Si la xarxa de distribució de aigua i gas natural es realitza amb canonada de coure, la canonada de gas
se sotmetrà a la pressió de prova exigida per l’empresa subministradora, operació que s’efectuarà una
vegada acabat el muntatge.
Les designacions, pesos, gruixos de paret i toleràncies s’ajustaran a les normes de les empreses
subministradores.
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Les vàlvules a les que se sotmetrà a una pressió de prova superior en un 50% a la pressió de treball
seran de marca acceptada per l’empresa subministradora i amb les característiques que aquesta
indiqui.
Article 35. Materials per a instal·lacions d‘equipaments sanitaris
Els aparells, els materials i els equips sanitaris que s’instal·lin es protegiran duran el període de
construcció amb la finalitat d’evitar danys que pugui ocasionar l’aigua, la brossa, les substàncies
químiques o els elements mecànics.
Els aparells seran nous de trinca i estaran exempts d’imperfeccions, trencaments, encrostonaments i
altres defectes que puguin classificar-se de segona classe.
Els materials seran de la millor qualitat que exigeix la seva classe o tipus, i procediran de fabricants
acreditats.
Article 36. Materials per a la instal·lació elèctrica
Tots els materials que s’utilitzin en la instal·lació elèctrica, tant d’alta com de baixa tensió hauran de
complir amb les prescripcions tècniques que dicten les normes internacionals, els reglaments en vigor i
les normes de la companyia subministradora d’energia elèctrica.
Els cables que s’utilitzaran seran unipolars, amb conductors de coure i aïllament de polietilè. La secció
mínima dels cables serà d’1,5 mm2. Es rebutjaran aquells cables que provinguin de fàbrica amb
qualsevol desperfecte. La tolerància en la secció real dels conductors serà inferior al 3%. La càrrega de
trencament no ha de ser inferior a 42 kp/cm2 i l’allargament permanent, en el moment de produir-se la
ruptura, no inferior al 20%.
Els tubs protectors per a allotjar els conductors seran de policlorur de vinil, circulars, amb una tolerància
del 5% en el seu diàmetre. Les caixes de derivació o pas seran també de policlorur de vinil.
Les llumeneres es construiran amb xassís de xapa d’acer de qualitat, amb gruix o nervadures suficients
per a assolir la rigidesa necessària.
Els endolls amb presa de terra tindran aquesta presa disposada de forma que sigui la primera en
establir-se i la darrera en desaparèixer i seran irreversibles, sense possibilitat d’error en la connexió.
Article 37. Altres materials
La resta de materials que s’usin en l’obra i dels que no es detallen les condicions, han de ser de primera
qualitat, i abans de la seva col·locació han de ser reconeguts per la Direcció Facultativa, clàusula que
es fa extensible als inclosos i detallats, la qual dictarà la idoneïtat o per defecte, els rebutjarà.

2.2. Prescripcions quant a l’execució per unitats
Article 38. Explanació i préstecs
38.1. Definició
L’explanació consisteix en el conjunt d’operacions per a excavar, evacuar, emplenar i anivellar el
terreny, així com les zones de préstecs que es poguessin necessitar i el consegüent transport dels
productes remoguts al dipòsit o lloc d’utilització.
38.2. Execució de les obres
Una vegada s’hagin acabat les operacions d’esbrossada del terreny, s’iniciaran les obres d’excavació,
ajustant-se a les alineacions, pendents, dimensions i demés informació continguda en els plànols.
La terra vegetal que es trobi en les excavacions, que no s’hagués extret en l’esbrossada, s’acceptarà
per a la seva utilització posterior en protecció de superfícies que es puguin erosionar. En qualsevol cas,
la terra vegetal extreta es mantindrà separada de la resta dels productes excavats.
Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació, amb excepció de la terra vegetal, es podran utilitzar en
la formació de rebliments i altres usos fixats en aquest Plec i es transportaran directament a les zones
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previstes dins del solar, o abocador si no tinguessin aplicació en l’obra. En qualsevol cas no es rebutjarà
cap material excavat sense autorització prèvia.
Durant les diverses etapes de la construcció de l’explanació, les obres es mantindran en perfectes
condiciones de drenatge.
El material excavat no es podrà col·locar de forma que representi un perill per a construccions existents,
per pressió directa o per sobrecàrrega dels rebliments contigus.
Les operacions d’esbrossada i neteja s’efectuaran amb les precaucions necessàries, per a evitar danys
a les construccions veïnes i a les ja existents.
Els arbres que calgui aterrar cauran cap el centre de la zona objecte de la neteja, afitant-se les zones
de vegetació o arbrat destinades a romandre al seu lloc.
Totes les soques i arrels majors de 10 cm de diàmetre seran eliminats fins una profunditat no inferior a
50 cm per sota de la rasant d’excavació i no menor de 15 cm per sota de la superfície natural del
terreny.
Tots els buits causats per l’extracció de soques i arrels s’emplenaran amb material anàleg a l’existent i
es compactaran fins que la seva superfície s’ajusti al nivell exigit.
No existeix obligació per part del Contractista de trossejar la fusta a longituds inferiors a 3 m.
L’execució d’aquests treballs es realitzarà produint les menors molèsties possibles a les zones
habitades properes al terreny esbrossat.
38.3. Amidament i pagament
L’excavació de l’explanació es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre les
dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses
immediatament després d’acabar-los. L’amidament es farà sobre els perfils obtinguts.
Article 39. Excavació en rases i pous
39.1. Definició
L’excavació en rases i pous consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per aconseguir
l’emplaçament adequat per a les obres fonamentació, de fàbrica i estructures, incloent les rases de
drenatge o altres anàlogues que siguin necessàries. La seva execució inclou les operacions
d’excavació, anivellament, evacuació del terreny i el consegüent transport dels productes remoguts al
dipòsit o lloc d’utilització.
39.2. Execució de les obres
El Contractista de les obres notificarà amb prou antelació el començament de qualsevol excavació, per
a permetre que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny inalterat. El terreny
natural adjacent al de l’excavació o es modificarà ni renovarà sense autorització.
L’excavació continuarà fins arribar a la profunditat prefixada o fins que s’obtingui una superfície neta i
ferma, a nivell o esglaonada, segons s’ordeni. Això no obstant, la Direcció Facultativa podrà modificar la
profunditat, si a la vista de les condiciones del terreny així ho considerés oportú per aconseguir una
fonamentació satisfactòria.
El replantejament es realitzarà de tal forma que existiran punts fixos de referència, tant de cotes com de
nivell, sempre fora de l’àrea d’excavació.
Es portarà a l’obra un control detallat dels amidaments de l’excavació de les rases.
El començament de l’excavació de rases es realitzarà quan existeixin tots els elements necessaris per a
la seva excavació, inclosa la fusta per a un possible apuntalament.
La Direcció Facultativa indicarà sempre la profunditat dels fons de l’excavació de la rasa, encara que
sigui diferent a la del Projecte, essent el seu acabat net, a nivell o esglaonat.
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El Contractista ha d’assegurar l’estabilitat dels talussos i parets verticals de totes les excavacions que
realitzi, aplicant els mitjans d’apuntalament, estintolament i protecció superficial del terreny que
consideri necessaris per a impedir despreniments, ensorraments i lliscaments que poguessin causar
dany a persones o a les obres, encara que aquests mitjans no estiguessin definits en el Projecte, o no
haguessin estat ordenats per la Direcció Facultativa.
La Direcció Facultativa podrà ordenar en qualsevol moment la col·locació d’apuntalaments,
estintolaments i proteccions superficials del terreny.
El Contractista adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar l’entrada d’aigua, mantenint lliure de
la mateixa la zona d’excavació, col·locant-hi els atalls, drenatges, proteccions, cunetes, canaletes i
conductes de desguàs que calgui.
Les aigües superficials hauran de ser desviades pel Contractista i canalitzades abans que arribin als
talussos, les parets i el fons de l’excavació de la rasa.
El fons de la rasa haurà de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, capes de terreny
inadequat o qualsevol element estrany que pogués debilitar la seva resistència. Es netejaran les
esquerdes i fissures, i s’emplenaran amb material compactat o formigó.
La separació entre el tall d’obra de la màquina i l’apuntalament no serà superior a una vegada i mitja la
profunditat de la rasa en aquest punt.
En el cas de terrenys que es puguin meteoritzar o erosionar pel vent o la pluja, les rases mai romandran
obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o bé s’hagin acabat els treballs.
Un cop s’assoleixi la cota inferior de l’excavació de la rasa per a fonamentació, es farà una revisió
general de les edificacions mitgeres, per a observar si s’han produït desperfectes i prendre les mesures
pertinents.
Mentre no s’efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de la rasa, es conservaran els
apuntalaments i estintolaments que hagin estat necessaris, així com les tanques, tancaments i la resta
de mesures de protecció.
Els productes resultants de l’excavació de les rases, que siguin aprofitables per a un rebliment posterior,
es podran dipositar en pilons situats en un solo costat de la rasa, i a una separació del marge de la
mateixa de 0,60 m com a mínim, deixant lliures, camins, voreres, cunetes, canals i la resta de passos i
serveis existents.
39.3. Preparació de fonamentacions
En l’excavació de fonaments es profunditzarà fins al límit indicat en el Projecte. Els corrents o aigües
pluvials o subterrànies que es poguessin presentar, es cegaran o desviaran emprant els mitjans
adequats.
Abans de procedir a l’abocament del formigó i a la col·locació de les armadures de fonamentació, es
disposarà d’una capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix degudament anivellada.
L’import d’aquesta capa de formigó es considera inclòs en els preus unitaris de fonamentació.
39.4. Amidament i pagament
L’excavació en rases o pous es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre les
dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses
immediatament després d’acabar-los.
Article 40. Rebliment i piconament de rases de pous
40.1. Definició
El rebliment i piconament de rases de pous consisteix en l’extensió o compactació de materials
terrosos, procedents d’excavacions anteriors o préstecs per al rebliment de rases i pous.
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40.2. Extensió i compactació
Els materials de rebliment s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement
horitzontals. El gruix d’aquestes tongades serà l’adequat als mitjans disponibles perquè s’obtingui a tot
arreu el mateix grau de compactació exigit.
La superfície de les tongades serà horitzontal o convexa amb pendent transversal màxim del 2%. Una
vegada estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si escau.
El contingut òptim d’humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària disponible i dels
resultats que s’obtinguin dels assaigs realitzats.
En els casos especials en els que la humitat natural del material sigui excessiva per aconseguir la
compactació prevista, es prendran les mesures adequades procedint fins i tot a la dessecació per aireig,
o per addició d’una mescla de materials secs o substàncies apropiades com cal viva.
Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà posteriorment a la compactació mecànica de
la tongada.
Sobre les capes en execució s’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit fins que s’hagi completat la
seva composició.
Si el rebliment s’hagués de realitzar sobre terreny natural, primer es farà la desbrossada i neteja del
terreny, a continuació s’excavarà i s’extraurà el material inadequat en la profunditat requerida pel
Projecte, i s’escarificarà posteriorment el terreny per aconseguir l’entrellaçament entre el rebliment i el
terreny.
Quan el rebliment s’assenti sobre un terreny que té presència d’aigües superficials o subterrànies, es
desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones, abans de començar l’execució.
Si els terrenys fossin inestables, aparegués torba o argiles toves, s’assegurarà l’eliminació d’aquest
material o la seva consolidació.
El rebliment de l’extradós dels murs es realitzarà quan aquests tinguin la resistència requerida i no
abans dels 21 dies si són de formigó.
Si ha plogut, no s’estendrà una nova tongada de rebliment o terraplè fins que el terreny s’hagi assecat o
s’escarificarà afegint la següent tongada més seca, fins aconseguir que la humitat final sigui l’adequada.
Si per raons de sequedat calgués humitejar una tongada es farà uniformement, sense que existeixin
embassaments.
S’aturaran els treballs de terraplenat quan la temperatura baixi de 2ºC.
40.3. Amidament i pagament
Les diferents zones dels rebliments s’abonaran per m³ realment executats, mesurats per diferència
entre les dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals,
preses immediatament després de compactar el terreny.
Article 41. Formigons
41.1. Dosificació de formigons
El Contractista ha d’efectuar l’estudi granulomètric dels àrids, dosificació d’aigua i consistència del
formigó d’acord amb els mitjans i posada en obra que s’utilitzin en cada cas, i sempre complint allò
prescrit en l’EHE.
41.2. Fabricació de formigons
En la confecció i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals de l’EHE.
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Els àrids, l’aigua i el ciment es dosificaran automàticament en pes. Les instal·lacions de dosificació, a
l’igual que la resta per a la fabricació i posada en obra del formigó s’hauran de sotmetre al que indiqui la
normativa vigent.
Les toleràncies admissibles en la dosificació seran del 2% per a l’aigua i el ciment, 5% per a les
diferents grandàries d’àrids i 2% per a l’àrid total. En la consistència del formigó s’admetrà una
tolerància de 20 mm mesurada amb el amb d’Abrams.
La planta formigonera haurà de realitzar una mescla regular i íntima dels components proporcionant un
formigó de color i consistència uniforme.
En la formigonera s’haurà de col·locar una placa en la que es faci constar la capacitat i la velocitat en
revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai s’hauran de sobrepassar.
Abans d’introduir el ciment i els àrids en el mesclador, aquest s’haurà carregat d’una part de la quantitat
d’aigua requerida per la massa completant-se la dosificació d’aquest element en un període de temps
no inferior a 5 segons ni superior a la tercera part del temps de mescla, comptats a partir del moment en
què el ciment i els àrids s’hagin introduït en el mesclador. Abans de tornar-la a carregar, la formigonera
es buidarà completament.
No es permetrà tornar a amassar en cap cas formigons que s’hagin adormit parcialment, encara que
s’afegeixin noves quantitats de ciment, àrids i aigua.
41.3. Mescla en obra
L’execució de la mescla en obra es farà de la mateixa forma que la indicada per a la mescla en planta
formigonera.
41.4. Transport de formigó
El transport des de la planta formigonera es farà tan ràpidament com sigui possible.
En cap cas s’admetrà que es col·loquin en obra formigons que tinguin un principi d’adormiment o que
presentin qualsevol altra alteració.
Al carregar els elements de transport no s’han de formar amb les masses pilons cònics, els quals
afavoririen la segregació.
Quan la fabricació de la mescla s’hagi realitzat en una instal·lació central, el seu transport a obra
s’haurà de realitzar utilitzant camions provistos d’agitadors.
41.5. Posada en obra del formigó
Com a norma general, no ha de transcorre més d’una hora entre la fabricació del formigó, la seva
posada en obra i la seva compactació.
No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiores a 1 m, quedant prohibit tirar-lo
amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rasclet, o fer-lo avançar més de 0,5 m dels encofrats.
Quan s’aboqui el formigó es remourà enèrgicament i eficaçment perquè les armadures quedin
perfectament envoltades, cuidant especialment els llocs on hi ha gran quantitat d’acer, i procurant que
es mantinguin els recobriments i la separació entre les armadures.
En les lloses, l’estesa del formigó s’executarà de manera que l’avanç es realitzi en tot el seu gruix.
En les bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, emplenant-les en tota la seva alçada i
procurant que el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions i la beurada escorri al llarg de
l’encofrat.
41.6. Compactació del formigó
La compactació de formigons es farà per vibració. Els vibradors s’aplicaran sempre de manera que el
seu efecte s’estengui a tota la massa, sense que es produeixin segregacions. Si s’utilitzen vibradors
interns, s’hauran de submergir longitudinalment en la tongada subjacent i s’hauran de retirar també
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longitudinalment sense desplaçar-los transversalment mentre estiguin submergits en el formigó. L’agulla
s’introduirà i enretirarà lentament, i a velocitat constant, per a la qual cosa es recomana que no se
superin los 10 cm/s, vigilant que l’agulla no toqui les armadures. La distància entre els punts successius
d’immersió no serà superior a 75 cm, i serà la convenient per a produir en tota la superfície de la massa
vibrada una humectació brillant, essent preferible vibrar en pocs punts prolongadament. No s’introduirà
el vibrador a menys de 10 cm de la paret de l’encofrat.
41.7. Curació del formigó
Durant el primer període d’enduriment, el formigó se sotmetrà a un procés de curació segons el tipus de
ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
En qualsevol cas, s’haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar totes les causes ja siguin externes,
sobrecàrrega o vibracions que puguin provocar la fissuració de l’element formigonat. Una vegada
humitejat el formigó, es mantindran humides les seves superfícies, mitjançant xarpelleres, estoretes de
palla o altres teixits anàlegs durant 3 dies si el conglomerant utilitzat fos ciment Pòrtland I-35,
augmentant aquest termini en el cas de que el ciment utilitzat fos d’enduriment més lent.
41.8. Juntes en el formigonament
Les juntes podran ser de formigonament, contracció o dilatació, i hauran de complir el que s’especifiqui
en els plànols.
Es procurarà que les juntes creades per les interrupcions en el formigonament quedin normals a la
direcció dels esforços de compressió màxims, o on els seus efectes siguin menys perjudicials.
Quan es puguin produir els efectes deguts a la retracció, es deixaran juntes obertes durant algun temps
perquè les masses contigües puguin deformar-se lliurement. L’ample d’aquestes juntes haurà de ser el
necessari perquè, quan correspongui, es puguin formigonar correctament.
Quan es reprenguin els treballs es netejarà la junta de qualsevol brutícia, beurada o àrid que hagi
quedat solt, i s’humitejarà la seva superfície sense excés d’aigua, aplicant en tota la seva superfície
beurada de ciment abans d’abocar el nou formigó. Es procurarà allunyar les juntes de formigonament
de les zones en les l’armadura està sotmesa a fortes traccions.
41.9. Acabament dels paraments vistos
Si no es prescriu res en sentit contrari, la màxima fletxa o irregularitat que poden presentar els
paraments plans, mesurada respecte un regle de 2 m de longitud aplicada en qualsevol direcció serà de
6 mm per a les superfícies vistes i de 25 mm per a les superfícies ocultes.
41.10. Limitacions d’execució
El formigonament se suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, prenent-se les mesures
necessàries per a impedir l’entrada de l’aigua de pluja a les masses de formigó fresc que provoqui el
rentatge de superfícies. Si aquest fet arribés a ocórrer, caldrà picar la superfície rentada, regar-la i
continuar el formigonament després d’aplicar beurada de ciment.
Abans de formigonar caldrà efectuar:
- el replantejament d’eixos i cotes d’acabament
- la col·locació de les armadures
- la neteja i humitejament dels encofrats
Durant el formigonament caldrà tenir en compte que:
- l’abocament es realitzarà des d’una alçada màxima d’1 m, excepte que s’utilitzin mètodes de
bombament a distància que impedeixin la segregació dels components del formigó. Es realitzarà
per tongades de 30 cm. Es vibrarà sense que ni armadures ni encofrats experimentin
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moviments bruscos o sacsejades, procurant que no queden barraques i que es mantingui el
recobriment adequat
- se suspendrà el formigonament quan la temperatura baixi dels 0ºC, o es prevegi que ho faci
en les properes 48 h. Es podran utilitzar mitjans especials en aquestes circumstàncies, però
amb l’autorització de la Direcció Facultativa
- no es deixaran juntes horitzontals, però si a malgrat tot se’n produïssin, es procedirà a la
neteja, rascada o picatge de superfícies de contacte, abocant a continuació morter ric en
ciment, i formigonant seguidament. Si haguessin transcorregut més de 48 h es tractarà la junta
amb resines epoxi.
- no es barrejaran formigones de diferents tipus de ciment
Després del formigonament caldrà considerar que:
- la curació es farà mantenint humides les superfícies de les peces fins que s’assoleixi un 70%
de la seva resistència
- es procedirà al desencoframent de les superfícies verticals un cop transcorreguts 7 dies, i de
les horitzontals com a mínim als 21 dies. El desencoframent es realitzarà seguint les indicacions
de la Direcció Facultativa.
41.10. Amidament i pagament
El formigó es mesurarà i pagarà per m³ realment abocat en obra, mesurant entre cares interiors de
encofrat de superfícies vistes. En les obres de fonamentació que no necessitin encofrat es mesurarà
entre cares de terreny excavat. En el cas de que en el Quadre de Preus la unitat de formigó s’expressi
en m², com és el cas de soleres i forjats, es mesurarà d’aquesta forma per m² realment executat,
incloent en els amidaments totes les desigualtats i augments de gruix deguts a les diferències de la
capa inferior. Si en el Quadre de Preus s’indiqués que està inclòs l’encofrat, l’acer o altres elements,
sempre es considerarà el mateix amidament del formigó per m³ o per m². En el preu hi van inclosos
sempre els serveis i costos de curació del formigó.
Article 42. Control del formigó
A més dels controls indicats en els apartats anteriors i dels que pugui ordenar en diferents moments la
Direcció Facultativa, es realitzaran tots els controls del formigó que prescriu l’EHE:
- resistència característica fck =25 N/mm²
- consistència plàstica i acer B-500S
El control de la obra serà el que s’indiqui en els Plànols del Projecte.
Article 43. Morters
43.1. Dosificació de morters
Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d’obra, indicant-ne quin s’ha d’utilitzar en
cada cas per a l’execució de les diferents unitats d’obra.
43.2. Fabricació de morters
Els morters es fabricaran en sec, i es continuarà el batement després d’abocar l’aigua en la forma i
quantitat fixada, fins a obtenir una pasta homogènia de color i consistència uniforme sense grumolls.
43.3. Amidament i pagament
El morter acostuma a ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu amidament va inclòs en les unitats a les
que serveix: fàbrica de maons, arrebossats i paviments, entre d’altres. En algun cas excepcional
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s’amidarà i pagarà per m³, per a la qual cosa s’obtindrà el seu preu del Quadre de Preus, si hi és, o bé
obtenint un nou preu contradictori.
Article 44. Encofrats
44.1. Construcció i muntatge
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resistència i la rigidesa
necessàries perquè amb el ritme previst de formigonament, i especialment sota els efectes dinàmics
produïts pel sistema de compactació exigit o adoptat, no s’originin esforços anormals en el formigó, ni
durant la seva posada en obra, ni durant el seu període d’enduriment, així com tampoc moviments
locals en els encofrat superiores a 5 mm.
Els enllaços dels diferents elements o plans dels motlles seran sòlids i senzill, de manera que el seu
muntatge es verifiqui amb facilitat.
Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure es disposaran amb la
contrafletxa necessària perquè una vegada encofrat i carregat l’element, aquest conservi una lleugera
cavitat en l’intradós.
Els motlles ja utilitzats i que s’utilitzin per a unitats repetides seran curosament rectificats i netejats.
Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonament, per evitar l’absorció de l’aigua
continguda en el formigó, i es netejaran especialment els fons deixant obertures provisionals per a
facilitar aquesta feina.
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del reg i del
formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonament, per a la qual cosa es podrà
realitzar un segellament apropiat.
Es tindran en compte els plànols de l’estructura i d’especejament dels encofrats.
Per a la confecció de les diverses parts de l’encofrat, es farà el muntatge segons un ordre preestablert
en funció de la peça a formigonar. Si és un mur, primer es col·loca una cara, després l’armadura i, per
últim l’altra cara. Si és en pilars, primer es col·loca l’armadura i després l’encofrat. Si és en bigues,
primer se situa l’encofrat i tot seguit l’armadura.
No es deixaran elements separadors o tirants en el formigó després de desencofrar, sobretot en
ambients agressius.
S’anotarà la data de formigonament de cada peça, per a controlar el seu desencoframent.
El suport sobre el terreny es realitzarà mitjançant taulons/dorments.
Si l’alçada és excessiva per als puntals, es realitzaran plans intermedis amb taulons col·locats
perpendicularment a aquests. Les línies de puntals inferiors aniran travats.
Es vigilarà la correcta col·locació de tots els elements abans de formigonar, així com la neteja i
humitejament de les superfícies.
L’abocament del formigó es realitzarà a la menor alçada possible.
S’aplicaran els desencofrants abans de col·locar les armadures.
Els encofrats hauran de resistir les accions que es desenvolupin durant l’operació d’abocament i
vibració, i hauran de tenir la rigidesa necessària per a evitar deformacions, d’acord amb les següents
toleràncies:
Gruixos en m
≤ 0,10
De 0,11 a 0,20
De 0,21 a 0,40
De 0,41 a 0,60
De 0,61 a 1,00

Tolerància en mm
2
3
4
6
8

Annex 3 Plec de condicions tècniques

> 1,00

10

Dimensions horitzontals o verticals entre eixos:
parcials
20
totals
40
Volades:
en una planta
en total

10
30

44.2. Estintolaments i cintres. Construcció i muntatge
Els estintolaments i les cintres hauran de ser capaços de resistir el seu propi pes i el de l’element
complet sustentat, així com altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre ells (operaris,
maquinària, vent, etc.).
Els estintolaments i les cintres tindran la resistència i disposició necessàries perquè en cap moment els
moviments locals, sumats en el seu cas als de l’encofrat sobrepassin els 5 mm, ni els del conjunt
1/1.000 de la llum.
44.3. Desencofrat i destintolament del formigó
El desencofrat de costaners verticals d’elements de poc cantell podrà efectuar-se al cap d’un dia de
formigonada la peça, a menys que durant aquest interval s’hagin produït baixes temperatures i altres
fets que hagin alterat el procés normal d’enduriment del formigó. Els costaners verticals d’elements de
gran cantell no s’hauran de retirar abans dels 2 dies amb les mateixes excepcions indicades
anteriorment, excepte si s’utilitza una curació a vapor.
El destintolament podrà realitzar-se quan, a la vista de les circumstàncies i la temperatura, en el resultat
de les proves de resistència l’element de construcció sustentat hagi adquirit el doble de la resistència
necessària per a suportar els esforços que apareguin al destintolar. El destintolament es farà de manera
suau i uniforme. Es recomana l’ús de falques, gats, caixes de sorra i altres dispositius, quan l’element a
destintolar sigui d’una certa importància.
El desencoframent es realitzarà complint amb les següents condicions:
- no es procedirà al desencoframent fins que hagi transcorregut un mínim de 7 dies per als
suports i de 3 dies per a la resta de casos, sempre que es compti amb el vist-i-plau de la
Direcció Facultativa
- els taulers de fons i els plans d’estintolament es desencofraran seguint les indicacions de
l’EHE, amb la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa. Es procedirà a afluixar les falques,
deixant l’element separat uns 3 cm durant 12 h, efectuant aleshores la comprovació de la fletxa
per a veure si és admissible
- quan el desencoframent sigui dificultós, es regarà abundantment. També es podrà aplicar un
desencofrant superficial
- s’apilaran els elements d’encoframent que es vagin a reutilitzar, després d’una acurada neteja
44.4. Amidament i pagament
Els encofrats s’amidaran sempre per m² de superfície en contacte amb el formigó. No es pagaran els
excessos d’encoframent ni els elements auxiliars de subjecció o estintolaments necessaris per a
mantenir l’encofrat en una posició correcta i segura contra esforços de vent, etc. En el preu de l’encofrat
s’inclouen, a més, els desencofrants i les operacions de desencoframent i retirada del material. En el
cas de que en el Quadre de Preus estigui inclòs l’encofrat en la unitat de formigó, s’entén que tant
l’encofrat com els elements auxiliars i el desencofrat van inclosos en l’amidament del formigó.
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Article 45. Armadures
45.1. Col·locació, recobriment i empalmament d’armadures
Totes les operacions de col·locació, recobriment i empalmament d’armadures s’efectuaran d’acord amb
l’EHE.
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46.4. Amidament i pagament
Les jàsseres i escales es mesuraran per m lineal col·locat. Per als pilar i bigues es mesuraran les
unitats col·lades. Les diferents peces seran valorades amb el preu consignat en el Quadre de Preus
número 1.
Article 47. Estructures d’acer

45.2. Amidament i pagament
Es pagaran els kg realment col·locats per a les armadures d’acer, una vegada descomptats els plans
d’execució, per amidament de la seva longitud, afegint la longitud dels encavalcaments d’empalmament,
mesurats en obra, i aplicant els pesos unitaris corresponents als diferents diàmetres utilitzats.
En cap cas es pagaran per encavalcaments un pes superior al 5% del pes del rodó resultant de
l’amidament efectuat en el pla sense encavalcaments..
El preu comprendrà l’adquisició, el transport, la pesada, la neteja de les armadures si calgués, el
doblegament, la hissada, la sustentació i col·locació en obra, inclòs el filferro per a lligams i separadors,
la pèrdua per retalls i totes les operacions i mitjans auxiliars que calguessin.

47.1. Descripció
El sistema estructural d’acer s’executa amb elements d’acer laminat.

Article 46. Elements estructurals prefabricats

47.3. Components
Els components de l’estructura d’acer són:
- perfils d’acer laminat
- perfils conformats
- xapes i platines
- cargols calibrats
- cargols d’alta resistència
- cargols ordinaris
- reblons

46.1. Definició
Els elements estructurals prefabricats són les diferents peces (pilars, jàsseres, bigues triangulars i
escales) col·locades a l’obra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions de
- preparació de la zona de treball
- preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament
- replantejament i marcatge dels eixos
- col·locació i fixació provisional de les peces
- col·locació a plom i anivellament definitius de les peces
46.2. Condicions generals
Les peces han de quedar recolzades sobre la seva estructura de suport, i hi ha de quedar a nivell.
El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament.
El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides en l’EHE.
Les peces no han de tenir superfícies brutes, arestes escantonades, discontinuïtats en el formigó o
armadures visibles.
La longitud de recolzament de les peces i la llargària de l’encastament han de ser, com a mínim, la
especificada en el Projecte. a la DT.
Les peces s’han de col·locar en la posició i nivell previstos en el Projecte.
S’admet una tolerància d'execució quant el nivell de ± 20 mm
46.3. Execució
La col·locació de les peces s'ha de realitzar de manera que no rebin cops que les puguin afectar.
Per a la col·locació s'ha de suspendre cada peça pels punts preparats a aquest efecte.
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la Direcció Facultativa el pla de muntatge, en el que s'ha
d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient
antelació, perquè ho aprovi la Direcció Facultativa, el programa d'interrupció, restricció o desviament del
trànsit.

47.2. Condicions prèvies
Les condicions prèvies per a l’execució de les estructures d’acer són que:
- es disposarà de zones d’aplec i manipulació apropiades
- les peces seran de les característiques descrites en el projecte d’execució
- es comprovarà el treball de soldadura de les peces compostes realitzades al taller
- les peces estaran protegides contra la corrosió amb pintures adequades

47.4. Execució
En primer lloc, es netejaran les restes de formigó o d’altres substàncies de les superfícies en les que
s’ha de fer el replantejament i la soldadura de les arrancades. En segon lloc, es marcaran els eixos de
replantejament.
S’utilitzaran falques, estintolaments, perns, serjants i qualsevol altre mitjà que asseguri l’estabilitat
durant el muntatge.
Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial. S’accepta l’ús de cisalles per a tallar xapes.
Els talls no presentaran ni irregularitats ni rebaves.
No es realitzaran les unions definitives fins haver comprovat la perfecta posició de les peces.
Els eixos de totes les peces estaran en el mateix pla. Totes les peces tindran el mateix eix de gravetat.
Per a les unions mitjançant cargols d’alta resistència:
- es col·locarà una volandera, amb bisell cònic, sota el cap i sota femella
- la part roscada de l’espiga sobresortirà de la femella com a mínim un filet
- els cargols es premeran en un 80% en la primera volta, començant pels del centre
- els forats tindran un diàmetre 2 mm major que el diàmetre nominal del cargol
Per a les unions mitjançant soldadura s’admeten els següents procediments:
- soldadura elèctrica manual, per arc descobert amb elèctrode revestit
- soldadura elèctrica automàtica, per arc en atmosfera gasosa
- soldadura elèctrica automàtica, per arc submergit
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- soldadura elèctrica per resistència
i es tindrà en compte que:
- es prepararan les superfícies a soldar realitzant exactament els gruixos de gorja, les longituds
de soldadura i la separació entre els eixos de soldadura en unions discontínues
- els cordons es realitzaran uniformement, sense mossegades ni interrupcions. Després de
cada cordó s’eliminarà l’escòria amb piqueta i raspall
- es prohibeix qualsevol refredament anormal de les soldadures per ser excessivament ràpid
- els elements soldats per a la fixació provisional de les peces s’eliminaran curosament amb
bufador, però mai a cops. Les restes de soldadures s’eliminaran amb radial o llima
- una vegada inspeccionada i acceptada l’estructura es procedirà a la seva neteja i protecció
antioxidant, abans de, per últim, pintar-la
47.5. Control
Es controlarà que les peces rebudes es corresponen amb les especificades i que disposen de
l’homologació corresponent, quan calgui.
S’haurà de controlar també la correcta disposició dels nusos i dels nivells de plaques d’ancoratge.
47.6. Amidament i pagament
Es pagaran els kg d’acer elaborats i muntats en obra, inclosos els despuntaments, per a la qual cosa
s’hauran d’amidar en obra. En qualsevol cas se seguiran els criteris establerts en els amidaments.
47.7. Manteniment
Cada 3 anys s’inspeccionarà l’estructura per a comprovar el seu estat de conservació i la seva protecció
antioxidant i contra el foc.
Article 48. Estructures de fusta
48.1. Descripció
L’estructura de fusta d’un edifici és el conjunt d’elements de fusta que, units entre sí, realitzen una
funció estructural en un edifici.
48.2. Condicions prèvies
La fusta a utilitzar haurà de reunir les següents condicions:
- el color serà uniforme, tindrà mesures regulars i no hi haurà nusos ni fractures
- no tindrà defectes ni malalties, putrefacció ni corcs
- estarà tractada contra insectes i fongs
- tindrà un grau d’humitat adequat per a les seves condicions d’ús, Si és fusta dessecada
contindrà entre el 10 i el 15% del seu pes en aigua. Si és fusta seca pesarà entre un 33 i un
35% menys que la verda
- no s’utilitzarà fusta sense escorçar i estarà tallada al fil
48.3. Components
Els components de l’estructura de fusta són:
- fusta
- claus, cargols, coles
- platines, brides, xapes, estreps, abraçadores
48.4. Execució
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Es construiran els entramats amb peces de les dimensions i forma de col·locació i repartiment definides
en el Projecte.
Les brides estaran formades per peces d’acer pla amb seccions compreses entre 40x7 i 60x9 mm. Els
tirants seran de 40 o 50x9 mm i entre 40 i 70 cm. Tindran un taló en el seu extrem que s’introduirà en
una petita mortasa practicada en la fusta. Tindran com a mínim tres passadors o tirafons.
No es permetran els ancoratges de fusta en els entramats.
Els claus es col·locaran capiculats, i amb una lleugera inclinació.
Els cargols s’introduiran per rotació i en un orifici prèviament practicat de diàmetre molt inferior.
Les tiges s’introduiran a cops en els orificis, i posteriorment es clavaran.
Tota unió tindrà com a mínim 4 claus.
No es realitzaran unions de fusta sobre perfils metàl·lics, excepte si s’utilitzin sistemes apropiats
mitjançant arpons, estreps, brides, esquadres, i en general, mitjançant peces que assegurin un
funcionament correcte, resistent, estable i sense deformacions.
48.5. Control
S’assajaran a compressió, mòdul d’elasticitat, flexió, cisallament i tracció. Es determinarà la seva
duresa, absorció d’aigua, pes específic i resistència a ser esquerdada.
Es comprovarà la classe, qualitat i marcatge, així com les seves dimensions.
Es comprovarà el seu grau d’humitat. Si aquest està entre el 20 i el 30%, s’incrementaran les seves
dimensions un 0,25% per cada 1% d’increment del contingut d’humitat. Si és inferior al 20%, es
disminuiran les dimensions un 0,25% per cada 1% de disminució del contingut d’humitat.
48.6. Amidament i pagament
El criteri d’amidament varia segons la unitat d’obra, per la qual cosa se seguiran sempre les indicacions
expressades en els amidaments. Es pagarà multiplicant la quantitat amidada pel preu que figura en el
Quadre de Preus número 1.
48.7. Manteniment
La fusta es mantindrà a un grau d’humitat constant del 20% aproximadament.
S’efectuaran observacions periòdiques per a detectar l’atac de xilòfags, i actuar si s’escau.
Es mantindran en bones condicions els revestiments ignífugs i les pintures o vernissos.
Article 49. Ram de picapedrer
49.1. Descripció
El ram de picapedrer són elements de pedra de diferent gruix, forma de col·locació, utilitat, etc., emprats
en la construcció d’edificis, murs i coronaments, entre d’altres:
En funció del seu ús es poden dividir en: aplacat, maçoneria, carreu, carreuat i peces especials.
- aplacat. Està revestit d’altres elements ja existents amb pedres de gruix mitjà i que no té
missió resistent sinó únicament decorativa. Es pot utilitzar tant a l’exterior com a l’interior, amb
junta o sense ella. El morter utilitzat pot ser variat. La pedra pot anar llavorada o no, i pot ser
ordinària o carejada.
- maçoneria. És un mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missió
resistent o decorativa, Les pedres tenen forma més o menys irregular i amb gruixos desiguals.
El pes esta comprès entre 15 i 25 kg. En funció de la seva col·locació es pot denominar:
- a os: quan les peces s’assenten sense interposició de morter
- ordinària: quan les peces s’assenten i reben amb morter
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- tosca: quan s’utilitzen la pedra de paredar en brut, presentant al front la cara natural de
cantera o la que resulta de la simple fractura de la pedra de paredar
- rejuntada: aquella les juntes de la qual han estat emplenades expressament amb
morter, ja sigui conservant el pla de la pedra de paredar o bé alterant-lo. Aquesta
denominació és independent de que la maçoneria sigui ordinària o en sec
- carejada: s’obté corregint els sortints i desigualtats de la pedra de paredar
- concertada: s’obté quan es llauren els llits de suport de la pedra de paredar. Pot ser a
la vegada rejuntada, tosca, ordinària o carejada
- carreu: mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missió resistent o
decorativa, i que per la seva col·locació es denomina ordinària, concertada i carejada. Les
pedres tenen forma més o menys irregular i amb els gruixos desiguals. El pes de les peces
permetrà la col·locació a mà
- carreuat: és la fàbrica realitzada amb carreus o peces de llaura, rebudes amb morters, que pot
tenir missió resistent o decorativa. Les pedres tenen forma regular i amb gruixos uniformes.
Necessiten estris per al seu desplaçament, i tenen una o més cares llaurades. El pes de les
peces és de 75 a 150 kg
- peces especials: són elements de pedra d’utilitat variada, com brancals, llindes, baranes,
cavallons, cornises, permòdols, impostes, columnes, arcs, claus de volta i altres. Normalment
tenen missió decorativa, si bé en altres casos, a més, tenen missió resistent
49.2. Components
Els components varien en funció de cada element:
- aplacat:
- pedra de gruix entre 3 i 15 cm
- morter de ciment i sorra de riu 1:4
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents
- maçoneria i carreu:
- pedra de gruix entre 20 i 50 cm
- Forma irregular o lloses
- morter de ciment i sorra de riu 1:4
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents
- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó
- carreuat:
- pedra de gruix entre 20 i 50 cm
- forma regular
- morter de ciment i sorra de riu 1:4
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R.
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents
- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó
- peces especials:
- pedres de diferent gruix, mesures i formes
- forma regular o irregular
- morter de ciment i sorra de riu 1:4 o morters especials
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents
- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó
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49.3. Condicions prèvies
Les condicions prèvies per a començar els treballs de ram de picapedrer són:
- plànols del Projecte on es defineixi la situació, forma i detalles
- murs o elements base acabats
- forjats o elements que puguin tacar el ram de picapedrer acabats
- col·locació de pedres a peu de tall d’obra
- bastides instal·lades
- ponts tèrmics acabats
49.4. Execució
Per a l’execució, primer caldrà extreure la pedra de la cantera, apilar-la i carregar-la en un camió. Quan
el camió arribi a l’obra, l’haurà de bolcar al lloc previst.
Una vegada efectuat el replantejament general, es farà la col·locació i aplomada de mires d’acord amb
les especificacions del Projecte i de la Direcció Facultativa. A continuació s’estendran els fils entre mires
i es netejarà i humectarà el llit de la primera filada. Tot seguit, es podrà col·locar la pedra sobre la capa
de morter. El següent pas serà, segons el tipus de fàbrica, encunyar la pedra de paredar o no.
S’executaran les maçoneries o carreuats temptejant amb regle i plomada o nivell, rectificant la seva
posició. Es rejuntaran les pedres, si així es demanés. Es netejaran les superfícies i es protegirà la
fàbrica acabada d’executar de pluges, gelades i temperatures elevades amb plàstics o altres elements.
A l’endemà, es regarà. Es retirà el material sobrant. Finalment, s’ancoraran les peces especials.
49.5. Control
S’haurà de controlar:
- replantejament
- distància entre eixos, a punts crítics, buits, etc.
- geometria dels angles, arcs i murs
- distàncies màximes d’execució de juntes de dilatació
- planitud
- aplomada
- horitzontalitat de les filades
- tipus de rejuntada exigible
- neteja
- uniformitat de les pedres
- execució de peces especials
- gruix de juntes
- aspecte de la maçoneria: esquerdes, pèls, adherències, símptomes de descomposició,
fissuració, disgregació
- morters utilitzats
49.6. Amidament i pagament
Els aplacats es mesuraran per m², indicant els gruixos, o per m², no descomptant els buits inferiors a 2
m².
Les maçoneries, carreus i carreuats s’amidaran per m², no descomptant els buits inferiors a 2 m².
Les peces especials com brancals, llindes, baranes, cavallons, cornises, permòdols, impostes,
columnes, arcs, claus de volta i altres es mesuraran per unitats.
A les diferents unitats amidades s’aplicarà el preu que figura en el Quadre de Preus número 1.
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49.7. Manteniment
Es procurarà que els rejuntats estiguin en perfecte estat per a evitar la penetració d’aigua.
Es vigilaran els ancoratges de les peces especials.
S’evitarà la caiguda d’elements despresos.
Es netejaran els elements decoratius amb productes apropiats.
S’impermeabilitzaran amb productes adequats les fàbriques que estiguin en procés de descomposició.
Es tractaran amb resines especials els elements malmesos pel pas del temps.
Article 50. Ram de paleta
50.1. Fàbrica de maó
Els maons se col·loquen segons els aparells presentats en el Projecte. Abans de col·locar-los, els
maons s’humitejaran amb aigua. Aquest humitejament s’ha de fer immediatament abans del seu ús,
havent d’estar submergits en aigua 10 minuts com a mínim. Si no s’especifica res en contra, l’estesa ha
de tenir un gruix de 10 mm.
Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la cara bona perfectament plana,
vertical i en el mateix pla que la resta d’elements amb els que hagi de coincidir. Per aconseguir-ho,
s’utilitzaran les mires necessàries, col·locant la corda en les divisions o marques fetes en les mires.
Si no s’especifica el contrari, s’utilitzarà un morter de 250 kg de ciment I-35 per m³ de pasta.
Quan s’interrompi el treball, el mur es quedarà en represa per a travar al dia següent la fàbrica amb
l’anterior. Quan es reprengui la feina es regarà la fàbrica antiga netejant-la de pols i repicant el morter.
Les unitats en angle es faran de manera que se deixi mig maó d’un mur contigu, alternant les fileres.
L’amidament es farà per m², segons s’indica en el Quadre de Preus. Es mesuraran les unitats realment
executades, descomptant-hi els buits.
Els maons es col·locaran sempre per refregament.
Els tancaments de més de 3,5 m d’alçada estaran ancorats en les seves 4 cares. Els que superin
l’alçada de 3,5 m estaran rematats per un congreny de formigó armat.
Los murs tindran juntes de dilatació, les quals quedaran travades i se segellaran amb productes
segelladors adequats.
En l’arrencada del tancament es col·locarà una capa de morter d’1 cm de gruix en tota l’amplada del
mur. Si l’arrencada no fos sobre forjat, es col·locarà una làmina de barrera antihumitat.
En la trobada del tancament amb el forjat superior es deixarà una junta de 2 cm que s’emplenarà
posteriorment amb morter de ciment, preferiblement al rematar tot el tancament.
Els suports de qualsevol element estructural es realitzaran mitjançant una sabata i/o una placa de
suport.
Els murs conservaran durant la seva construcció els ploms i nivells de les degollades, i seran estancs al
vent i a la pluja.
Tots els buits practicats en los murs aniran disposaran de la seva corresponent llinda.
En acabar la jornada de treball, o quan s’hagi de suspendre-la per les inclemències del temps, es
travaran els panys realitzats i sense acabar.
Es protegirà de la pluja la fàbrica acabada d’executar.
Si ha gelat durant la nit es revisarà l’obra del dia anterior. No es treballarà mentre estigui gelant.
El morter s’estendrà sobre la superfície de seient en quantitat suficient perquè la llinda i l’estesa vessin.
No s’utilitzaran peces més petites de ½ maó.
Les trobades de murs i cantonades s’executaran en tot el seu gruix i en totes les seves filades.
50.2. Envà de maó buit doble
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Per a la construcció d’envans s’utilitzaran maons buits que es col·locaran de cantell, amb els seus
costats més grans formant els paraments de l’envà. Es mullaran immediatament abans del seu ús. Es
prendran amb morter de ciment. La seva construcció es farà amb l’ajuda de mires i cordes i
s’emplenaran les filades perfectament horitzontals. Quan en l’envà hi hagi buits es col·locaran
prèviament els bastiments que quedaran perfectament a plom i anivellats. El seu amidament es farà per
m² d’envà realment executat.
50.3. Envans de maó buit senzill
Els envans de maó buit senzill es prendran amb morter de ciment i amb condicions d’execució i
amidament anàlogues a allò indicat el paràgraf 46.2.
50.4. Revestiment i reglejat de guix negre
Per a executar els revestiments es construiran prèviament unes mostres de guix que serviran de guia a
la resta del revestiment. Per això, es col·locaran regles de fusta ben rectes, espaiats a 1 m
aproximadament, que se subjectaran amb dos punts de guix en ambdós extrems.
Els regles han d’estar perfectament a plom i guardaran una distància de 1,5 a 2 cm aproximadament del
parament a revestir. Les cares interiors dels regles estaran situades en un mateix pla, per a lo qual cosa
s’estendrà una corda per als punts superiors i inferiors de guix, havent de quedar a plom en els seus
extrems. Una vegada fixos els regles es regarà el parament i s’abocarà el guix entre cada regle i el
parament, procurant que el buit quedi ben ple. Per això, se seguirà llançant, amb la pala plana, guix al
parament passant un regle ben recte sobre les mestres, quedant enrasat l’arrebossat amb les mestres.
Les masses de guix s’hauran de fer en quantitats petites per a ser utilitzades immediatament i evitar la
seva aplicació quan s’hagi mort. Es prohibirà la preparació del guix en grans pasteres i amb gran
quantitat d’aigua perquè vagi espessint segons es vagi utilitzant.
Si el revestiment rebrà un revestit posterior, quedarà amb la seva superfície rugosa per a facilitar
l’adherència del revestiment lliscat. En totes les cantonades es col·locaran cantoneres metàl·liques de 2
m d’alçada mitjançant un regle a plom que servirà, al mateix temps, per a fer la mestra de la cantonada.
L’amidament se farà per m² de revestiment realment executat, deduint buits i incloent en el preu tots els
mitjans auxiliars emprats. En el preu s’inclouran, a més, les cantoneres i la seva col·locació.
50.5. Revestiment lliscat de guix blanc
Per als revestiments lliscats s’utilitzaran únicament guixos blancs de primera qualitat. Immediatament
després d’amassat, s’estendrà sobre el revestiment de guix fet prèviament, estenent-lo amb la llana i
prement fort fins que la superfície quedi completament llisa i fina. El gruix del revestiment lliscat serà de
2 a 3 mm. És fonamental que la mà de guix s’apliqui immediatament després de ser amassat per a
evitar que el guix estigui mort.
El seu amidament i pagament serà per m² de superfície realment executada. Si en el Quadre de Preus
figurés l’arrebossat i l’enguixat en la mateixa unitat, l’amidament i pagament corresponent comprendrà
totes les operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar ben acabat i rematat tant l’arrebossat
com l’enguixat, amb tots els requisits prescrits en aquest Plec de Condicions.
50.6. Arrebossats de ciment.
Els arrebossats de ciment es faran amb ciment de 550 kg de ciment per m³ de pasta en paraments
exteriors, i de 500 kg de ciment per m³ en paraments interiors, utilitzant sorra de riu o de barranc,
rentada per a la seva confecció.
Abans d’estendre el morter es prepararà el parament sobre el que s’hagi d’aplicar.
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En tots els casos es netejaran bé els paraments, havent d’estar humida la superfície de la fàbrica abans
d’estendre el morter. La fàbrica ha de tenir l’interior perfectament sec. Les superfícies de formigó es
picaran, regant-les abans de procedir a l’arrebossat.
Una vegada preparada així la superfície, s’aplicarà amb força el morter sobre una part del parament per
mitjà de la llana, evitant tirar una porció de morter sobre una altra ja aplicada. D’aquesta manera
s’estendrà una capa que s’anirà regularitzant al mateix temps que es col·loca per a la qual cosa es
recollirà amb el cantell de la llana el morter. Sobre el revestiment tou es tornarà a estendre una segona
capa, continuant així fins que la part sobre la que s’hagi operat tingui una adequada homogeneïtat. En
emprendre una nova operació s’haurà adormit la part aplicada anteriorment. Serà necessari, doncs,
humitejar sobre la junta d’unió abans de tirar-hi les primeres llanes del morter.
La superfície dels arrebossats ha de quedar aspra per a facilitar l’adherència de l’estucat que s’hi tira al
damunt. En el cas de que la superfície hagi de quedar remolinada es donarà una segona capa de
morter fi amb el remolinador.
Si les condicions de temperatura i humitat ho requereixen, a criteri de la Direcció Facultativa,
s’humitejaran diàriament els arrebossats, ja sigui durant l’execució o bé després d’acabada, perquè
l’adormiment es realitzi en bones condicions.
- Preparació del morter:
Les quantitats dels diversos components necessaris per a confeccionar el morter vindran
especificades en la documentació tècnica.
No es confeccionarà morter quan la temperatura de l’aigua d’amassat excedeixi de la banda
compresa entre 5ºC i 40ºC.
El morter es batrà fins obtenir una mescla homogènia. Els morters de ciment i mixtos s’aplicaran
després de la seva amassada, però els de cal no es podran utilitzar fins 5 h després.
Es netejaran els estris d’amassada cada vegada que es vagi a confeccionar un nou morter.
- Condicions generals de execució:
Abans de l’execució de l’arrebossat es comprovarà que:
- les superfícies a revestir no es veuran afectades, abans de l’adormiment del morter,
per l’acció lesiva d’agents atmosfèrics de qualsevol tipus o per les pròpies obres que
s’executen simultàniament
- els elements fixos com reixes, ganxos, cèrcols, etc. han estat rebuts prèviament quan
l’arrebossat ha de quedar vist
- s’han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest està adormit quan
es tracti de morter o formigó
- Durant l’execució:
S’amassarà la quantitat de morter que s’estimi que es pot aplicar en òptimes condicions abans
de que s’iniciï l’adormiment. No s’admetrà l’addició d’aigua una vegada amassat.
Abans d’aplicar morter sobre el suport, aquest s’humitejarà lleugerament perquè no absorbeixi
aigua necessària per a l’adormiment.
En los arrebossats exteriors vistos, mestrejats o no, i per a evitar esquerdes irregulars, caldrà
fer un especejament del revestiment en requadres de costat no major de 3 m, mitjançant
degollades de 5 mm de profunditat.
En les trobades entre un parament vertical i un sostre, en primer lloc s’arrebossarà el sostre.
Quan el gruix de l’arrebossat sigui superior a 15 mm es realitzarà per capes successives, sense
que cap d’elles superi aquest gruix.
Es reforçaran, amb tela metàl·lica o malla de fibra de vidre indesmallable i resistent a l’alcalinitat
del ciment, les trobades entre materials diferents, particularment, entre elements estructurals i
tancaments o particions, susceptibles de produir fissures en l’arrebossat. La tela es col·locarà

Annex 3 Plec de condicions tècniques

tensa i fixada al suport amb un encavalcament mínim de 10 cm a ambdós costats de la línia de
discontinuïtat.
Quan hi hagi gelades o quan no quedi garantida la protecció de les superfícies se suspendrà
l’execució. Quan es reprenguin els treballs es comprovarà l’estat d’aquelles superfícies que
haguessin estat revestides.
Quan plogui, se suspendran els treballs quan el parament no estigui protegit i les zones
aplicades es protegiran amb lones o plàstics.
Quan faci un temps extremadament sec i calorós i/o en superfícies molt exposades al sol i/o a
vents molt secs i càlids, se suspendrà l’execució.
- Després de l’execució:
Transcorregudes 24 h des de l’aplicació del morter es mantindrà humida la superfície
arrebossada, fins que el morter s’hagi adormit.
No es fixaran elements en l’arrebossat fins que s’hagi adormit completament i no abans de 7
dies.
50.7. Formació de graons
Els graons es construiran amb maó buit doble pres amb morter de ciment.
Article 51. Bastides
Totes les bastides seran d’estructura metàl·lica sòlida i tindran les condicions necessàries per a una
bona resistència i estabilitat. S’hi col·locaran ampits que evitin caigudes. Els taulers de fusta tindran com
a mínim 0,20 m d’ample i 0,07 m de gruix.
En les construccions de cada classe de bastides s’observaran totes les prescripcions legals vigents en
aquesta matèria. El Contractista assumirà les desgràcies que puguin produir-se per incompliment de la
normativa vigent, si incorre a desajust de les condicions exigides en aquestes matèries.
Article 52. Tancaments amb plafons autoportants de formigó
52.1. Definició
Els tancaments amb plafons autoportants de formigó són els construïts per plafons de formigó, amb
aïllament o sense, els quals eventualment poden portar inclosos els revestiments, tot preparat i fabricat
des de taller.
52.2. Execució
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa. S'utilitzaran les fixacions i
ancoratges adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat superficial i assegurar
la seva estabilitat.
Prèvia col·locació de les parets prefabricades, el Contractista presentarà a l’obra, una mostra del
material, per l’acceptació o rebuig del mateix, per part de la Direcció Facultativa, indicant el fabricant
característiques i col·locació.
Es recomana que la col·locació sigui executada per operaris especialitzats.
52.4. Amidament i pagament
L’amidament i valoració s’efectuarà per m² de superfície executada. El preu inclou els plafons, fixacions,
junts i execució.
Article 53. Tancaments amb plafons aïllants autoportants
53.1. Definició
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Els tancaments amb plafons aïllants autoportants consisteixen en planxes grecades o nervades d'acer
galvanitzat i prelacat, entre les quals es col·loca un material aïllant (poliuretà, poliestirè o fibra de vidre) i
que es col·loquen amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions de replantejament, col·locació de les planxes amb
fixacions mecàniques i l’execució dels junts entre planxes.
53.2. Condicions generals
El conjunt a instal·lar ha de tenir una superfície plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície del plafó, sense que es produeixin ponts
tèrmics.
Quan l'aïllament porti barrera de vapor, aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.
Quan l'aïllament vagi revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel
decoratiu), aquesta ha de quedar a la cara vista de l'aïllament.
Quan l'aïllament porti paper Kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta
adhesiva.
Quan es col·loquin els diferents plafons, han de quedar a plom i ben ancorats en el seu suport. Les
diferents planxes han d’estar alineades tant en la seva direcció vertical com horitzontal.
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos. La distància entre la fixació i els
extrems de la planxa ha de ser, com a mínim, de 2 cm.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. La part superior i les cantonades han d'estar
protegides, amb peces especials del mateix acabat que la planxa, de l'entrada d'aigua.
Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera d'estanquitat.
Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del
vent dominant.
Les toleràncies d'execució són:
- aplomat entre dues planxes consecutives: ± 10 mm
- aplomat total: ± 30 mm
- paral·lelisme entre dues planxes consecutives: ± 5 mm
- paral·lelisme del conjunt de planxes: ± 10 mm
- nivell entre dues planxes consecutives: ± 2 mm
- nivell entre les planxes d'una filada: ± 10 mm
53.3. Execució
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats
els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.
Els plafons han de col·locar-se a partir del punt més baix.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
Les plaques col·locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin
alterar.
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva
impermeable al vapor.
53.4. Amidament i pagament
L’amidament i valoració s’efectuarà per m² de superfície executada. El preu inclou els plafons, fixacions,
junts i execució.
Article 54. Cobertes. Formació de pendents i vessants
54.1. Descripció
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Aquest article contempla els treballs destinats a l’execució dels plans inclinats, amb el pendent previst,
sobre els que ha de quedar constituïda la coberta o tancament superior d’un edifici.
54.2. Condicions prèvies
Caldrà disposar dels plànols de planta de cobertes amb definició del sistema adoptat per a executar els
pendents i la ubicació dels elements que sobresurten de la coberta. També s’haurà de disposar de
plànols de detall amb representació gràfica de la disposició dels diversos elements, estructurals o no,
que conformaran els futurs vessants per als que no existeixi o no s’hagi adoptat cap especificació
normativa. També s’haurà de disposar de la solució de les interseccions amb els conductes i elements
constructius que sobresurten dels plans de coberta i de la seva execució.
En ocasions, segons sigui el tipus de vessant a executar, haurà d’estar executada l’estructura que
servirà de suport als elements de formació de pendent.
54.3. Components
S’admet una gamma molt àmplia de materials (fusta, acer, formigó, ceràmica, ciment, guix, entre
d’altres) i formes per a la configuració dels vessants de coberta, amb les limitacions que estableix la
normativa vigent i les que són inherents a les condicions físiques i resistents dels propis materials.
54.4. Execució
La configuració dels vessants d’una coberta d’edifici requereix comptar amb una disposició estructural
per a conformar els pendents d’evacuació d’aigües de pluja i un element superficial (tauler) el qual,
suportat en aquesta estructura, completi la formació d’una unitat constructiva susceptible de rebre el
material de cobertura i impermeabilització, així com de permetre la circulació de treballadors en los
treballs de referència.
Formació de pendents. Hi ha dues formes d’executar els pendents d’una coberta:
1. Pendent conformat per la pròpia estructura principal de coberta:
a) encavallades: estructures triangulades de fusta o metàl·liques sobre les que es
disposen, transversalment, elements lineals (corretges) o superficials (plaques o taulers
de tipus ceràmic, de fusta, prefabricats de formigó, etc.). El material de cobriment es
podrà ancorar a les corretges (o als cabirons que s’hagin pogut fixar a la seva vegada
sobre elles) o es podrà rebre sobre els elements superficials o taulers que es configurin
sobre les corretges.
b) plaques inclinades: plaques resistents alveolars que salven la llum compresa entre
suports estructurals i sobre les que es col·locarà el material de cobriment o, en el seu
cas, altres elements auxiliares sobre els quals clavar-lo o rebre’l.
c) biguetes inclinades: que se suportaran sobre l’estructura de forma que no ocasionin
empentes horitzontals sobre ella o bé que les empentes quedin perfectament
contrarestats. Sobre les biguetes es podrà constituir o bé un forjat inclinat amb
entrebigat de revoltó i capa de compressió de formigó, o bé un tauler de fusta, ceràmic,
d’elements prefabricats, de plafons o xapes metàl·liques perforades, formigó cel·lular
armat, etc. Les biguetes podran ser de fusta, metàl·liques o de formigó armat o pretesat.
Quan s’utilitzin biguetes de fusta o metàl·liques portaran la corresponent protecció
antiincendis.
2. Pendent conformat mitjançant una estructura auxiliar recolzada sobre un forjat horitzontal o
volta i que es podrà executar de diferents maneres:
a) envans de sostremort. Es realitzaran amb fàbrica alleugerida de maó buit col·locat a
arc a plec de llibre, rebuda i rematada amb mestra inclinada de guix i comptaran amb
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buits en un 25% de la seva superfície. S’independitzaran del tauler mitjançant un full de
paper. Quan la formació de pendents es porti a terme amb envanets alleugerits de maó
buit senzill, les anguiles careners, marges lliures, doblegat en juntes estructurals, etc.
s’executaran amb envà alleugerit de maó buit doble. Els envans estaran perfectament
aplomats i alineats. A més, quan arribin a una alçada mitjana superior a 0,50 m, caldrà
que es travin amb altres que siguin normals a ells. Les trobades estaran degudament
lligades i, si s’escau, l’aïllament tèrmic disposat entre envanets serà del gruix i la
tipologia especificats en la documentació tècnica.
b) envans amb bloc de formigó cel·lular: després del replantejament de les anguiles i
careners sobre el forjat, es començarà la seva execució (similar a la dels envans de
sostremort) col·locant la primera filada de cada envà deixant separats els blocs ¼ de la
seva longitud. Les següents filades s’executaran de forma que els buits deixats entre
blocs de cada filada quedin tancats per la filada superior.
Formació de taulers:
Amb independència de quin sigui el sistema escollit, dissenyat i calculat per a la formació dels pendents,
s’imposa la necessitat de configurar el tauler sobre el que s’ha de rebre el material de cobriment.
Únicament quan aquest assoleix característiques relativament autoportants i unes dimensions
superficials mínimes acostuma a no ser necessària la creació de tauler. En aquest darrer cas les peces
de cobriment aniran directament ancorades mitjançant cargols, claus o ganxos a les corretges o cabirols
estructurals.
El tauler pot estar constituït, per una fulla de maó, fusta, elements prefabricats, plafons o xapes
metàl·liques perforades, formigó cel·lular armat, etc. La capa d’acabat dels taulers ceràmics serà de
morter de ciment o formigó que actuarà com a capa de compressió, emplenarà les juntes existents i
permetrà deixar una superfície plana d’acabat. En determinades ocasions, aquesta capa final es
constituirà amb morter de guix.
Quan augmenti la separació entre envans de suport, com succeeix quan es tracta de blocs de formigó
cel·lular, s’han de disposar perfils en T metàl·lics, galvanitzats o amb algun altre tractament protector, a
mode de corretges, la secció i separació de les quals vindran definides per la documentació de projecte
o, si s’escau, les disposicions del fabricant. Sobre aquests perfils en T metàl·lics es recolzaran les
plaques de formigó cel·lular, de dimensions especificades, que conformaran el tauler.
Segons el tipus i material de cobertura a executar, pot ser necessari rebre, sobre el tauler, llistons de
fusta o altres elements per a l’ancoratge de xapes d’acer, coure o zinc, teules de formigó, ceràmica o
pissarra, etc. La disposició d’aquests elements s’indicarà en cada tipus de coberta de la que formin part.
54.5. Amidament i pagament
L’amidament i valoració s’efectuarà, generalment, per m² de coberta, mesurada sobre plans inclinats. El
preu inclou el material de coberta pròpiament dit, els cargols i les peces especials per a la subjecció i la
mà d’obra, transport i mitjançant auxiliars necessaris. Això no obstant, es tindran en compte, els
enunciats assenyalats per a cada partida de l’amidament i pressupost, en els que es defineixen els
diversos factors que condicionen el preu descomposat resultant.
Article 55. Cobertes planes
55.1. Descripció
Les cobertes planes tenen un pendent entre l’1% i el 15% que, segons l’ús, poden ser transitables o no
transitables.
Poden disposar de protecció mitjançant barana, balustrada o ampit de fàbrica.
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55.2. Condicions prèvies
Per a l’execució de les cobertes planes caldrà disposar de plànols afitats de l’obra, amb definició de la
solució constructiva adoptada.
Serà imprescindible que s’hagi executat el forjat o element que faci de suport, així com els baixants i els
plafons perimetrals. S’haurà d’efectuar una neteja del forjat per al replantejament dels vessants i dels
elements singulars.
55.3. Components
Els materials que es poden utilitzar en aquest tipus de cobertes abasta una gamma molt àmplia degut a
les diverses variants que es poden adoptar tant per a la formació de pendents, com per a l’ execució de
la membrana impermeabilitzant, l’aplicació d’aïllament, els paviments o acabats superficials i els
elements singular.
55.4. Execució
Sempre que es trenqui la continuïtat de la membrana d’impermeabilització es disposaran reforços. Si
les juntes de dilatació no estiguessin definides en el Projecte, se’n realitzaran en consonància amb les
estructurals, trencant la continuïtat d’aquestes des de l’últim forjat fins la superfície exterior.
Els canalons i altres elements de recollida d’aigua pluvial tindran la secció necessària per a evacuar-la
sobradament, calculada en funció de la superfície que recullin i la zona pluviomètrica on estigui ubicat
l’edifici. Els baixants de desguàs pluvial no distaran més de 20 m entre si.
Quan els pendents siguin inferiors al 5% la membrana impermeable es pot col·locar independent del
suport i de la protecció (sistema no adherit o flotant). Quan no es pugui garantir la seva permanència en
la coberta, per succió de vent, erosiones de diversa índole o pendent excessiu, l’adherència de la
membrana serà total.
La membrana serà monocapa, en cobertes invertides i no transitables amb protecció de grava. En
cobertes transitables i en cobertes enjardinades es col·locarà membrana bicapa.
Les làmines impermeabilitzants es col·locaran començant pel nivell més baix, posant un encavalcament
mínim de 8 cm entre elles. Aquest encavalcament de làmina, en els aiguafons, serà de 50 cm i de 10
cm en la trobada amb desguassos. En aquest caso, es reforçarà la membrana impermeabilitzant amb
una altra làmina col·locada sota ella que ha d’arribar fins el baixant i s’ha d’encavalcar 10 cm sobre la
part superior del desguàs.
La humitat del suport al fer-se l’aplicació serà inferior al 5%, ja que en cas contrari es poden produir
humitats en la part inferior del forjat.
L’emprimació serà del mateix material que la làmina impermeabilitzant. En cas de disposar làmines
adherides al suport no quedaran bosses d’aire entre ambdós elements.
La barrera de vapor es col·locarà sempre sobre el pla inclinat que constitueix la formació de pendent.
Sobre el mateix, es disposarà l’aïllament tèrmic. La barrera de vapor, que es col·locarà quan existeixin
locals humits sota la coberta estarà formada per oxiasfalt (1,5 kg/m²) prèvia emprimació amb un
producte de base asfàltica o de pintura bituminosa.
55.5. Control
El control d’execució es portarà a terme mitjançant inspeccions periòdiques en les que es comprovaran
gruixos de capes, disposicions constructives, col·locació de juntes, dimensions dels encavalcaments,
humitat del suport i la humitat de l’aïllament.
Acabada la coberta, s’efectuarà una prova de servei consistent en la inundació dels panys fins un nivell
de 5 cm per sota del marge de la impermeabilització en la seva entrega a paraments. La presència de
l’aigua no ha de constituir una sobrecàrrega superior a la de servei de la coberta. Es mantindrà
inundada durant 24 h, transcorregudes les quals no hauran d’aparèixer humitats en la cara inferior del
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forjat. Si no fos possible la inundació, es regarà contínuament la superfície durant 48 h, sense que
tampoc en aquest caso hagin d’aparèixer humitats en la cara inferior del forjat.
Executada la prova, es procedirà a evacuar l’aigua, operació en la que es prendran precaucions per
evitar que es produeixin danys en els baixants.
En qualsevol cas, un cop s’hagi evacuat l’aigua, no s’admetrà l’existència de rabeigs o estancaments.
55.6. Amidament i pagament
L’amidament i valoració s’efectuarà, generalment, per m² de coberta, mesurada en la seva projecció
horitzontal, incloent l’entrega a paraments i la part proporcional de perfils de vores i acabats, i en
condicions d’ús. la mà d’obra, transport i mitjançant auxiliars necessaris. Això no obstant, es tindran en
compte, els enunciats assenyalats per a cada partida de l’amidament i pressupost, en els que es
defineixen els diversos factors que condicionen el preu descomposat resultant.
55.7. Manteniment
Les reparacions a efectuar sobre les cobertes planes seran executades per personal especialitzat amb
materials i solució constructiva anàlegs als de la construcció original.
No es rebran sobre la coberta elements que puguin perforar la membrana impermeabilitzant com
antenes, pals de bandera, etc., o que dificultin la circulació de les aigües i el seu lliscament cap els
elements d’evacuació.
El personal que tingui assignada la inspecció, conservació o reparació anirà provist de calçat amb sola
tova. Disposicions de seguretat semblants als treballs de construcció regiran en els treballs de
manteniment.
Article 56. Aïllaments
56.1. Descripció
Els aïllaments són sistemes constructius i materials que, per les seves propietats, s’utilitzen en les obres
d’edificació per aconseguir aïllament tèrmic, correcció acústica, absorció de radiacions o esmorteïment
de vibracions en cobertes, sostres, forjats, murs, tancaments verticals, cambres d’aire, falsos sostres o
conduccions, i fins i tot substituint cambres de aire i envans interiors.
56.2. Components
Hi ha molts tipus d’aïllants. Els principals són:
- aïllants de suro natural aglomerat
- aïllants de fibra de vidre. Es classifiquen per la seva rigidesa i acabat:
- Feltres lleugers:
- normal, sense recobriment
- hidrofugat
- amb paper kraft
- amb paper kraft/alumini
- amb paper enquitranat
- amb vel de fibra de vidre
- mantes o feltres consistents:
- amb paper kraft
- amb paper kraft/alumini
- amb vel de fibra de vidre
- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre
- amb un complex d’alumini/malla de fibra de vidre/PVC
- plafons semirígids:
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- normal, sense recobriment
- hidrofugat, sense recobriment
- hidrofugat, amb recobriment de paper Kraft enganxat amb polietilè
- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre
- plafons rígids:
- normal, sense recobriment
- amb un complex de paper kraft/alumini enganxat amb polietilè fos
- amb una pel·lícula de PVC blanc enganxada amb cola ignífuga
- amb un complex d’oxiasfalt i paper
- d’alta densitat, enganxat amb cola ignífuga a una placa de cartró i guix
- aïllants de llana mineral. Es classifiquen en:
- feltres:
- amb paper kraft
- amb barrera de vapor kraft/alumini
- amb làmina d’alumini
- plafons semirígids:
- amb làmina d’alumini
- amb vel natural negre
- plafons rígids:
- normal, sense recobriment
- autoportant, revestit amb vel mineral
- revestit amb betum soldable.
- aïllants de fibres minerals, els quals es classifiquen en:
- termoacústics
- acústics
- aïllants de poliestirè. Poden ser:
- poliestirè expandit:
- normals, tipus I al VI.
- autoextingibles o ignífugs, amb classificació B davant el foc
- poliestirè extrudit.
- aïllants de polietilè. Poden ser:
- làmines normals de polietilè expandit.
- làmines de polietilè expandit autoextingibles o ignífugues
- aïllants de poliuretà, els quals poden ser:
- escuma de poliuretà per a projecció in situ
- planxes d’escuma de poliuretà
-aïllants de vidre cel·lular
Els elements auxiliars poden ser:
- cola bituminosa, composada per una emulsió iònica de betum i cautxú de gran adherència, per
a la fixació del panel de suro, en aïllament de cobertes inclinades o planes, façanes i ponts
tèrmics
- adhesiu sintètic, a base de dispersió de copolímers sintètics, apte per a la fixació del plafó de
suro en terres i parets
- adhesius adequats per a la fixació de l’aïllament, amb garantia del fabricant de que no
continguin substàncies que danyin la composició o estructura de l’aïllant de poliestirè, en
aïllament de sostres i de tancaments per l’exterior
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- morter de guix negre, per a massissar les plaques de vidre cel·lular, en ponts tèrmics,
paraments interiors i exteriors, i sostres
- malla metàl·lica o de fibra de vidre, per a l’agafada del revestiment final en aïllament de
paraments exteriors amb plaques de vidre cel·lular
- grava anivellada i compactada, com a suport del poliestirè en aïllament sobre el terreny
- làmina geotèxtil de protecció, col·locada sobre l’aïllament en cobertes invertides
- ancoratges mecànics metàl·lics, per a subjectar l’aïllament de paraments per l’exterior
- accessoris metàl·lics o de PVC, com abraçadores de corretja o grapa-clip, per a la subjecció
de plaques en falsos sostres
56.3. Condicions prèvies
Prèviament caldrà haver executat o col·locat el suport o base que sostindrà l’aïllant. La superfície
d’aquest suport estarà neta, seca i lliure de pols, greixos o òxids. Haurà d’estar correctament sanejada i
preparada. Si calgués, tindria una correcta emprimació que asseguri una adherència òptima.
Els sortints i cossos estranys del suport s’han d’eliminar i els buits importants s’han d’emplenar amb un
material adequat.
En l’aïllament de terres, aquests hauran d’estar degudament compactats amb una capa de compressió
de formigó de 100 a 150 mm de gruix i sense cap sinuositat que dificulti la correcta col·locació de
l’aïllament. Les unions dels sòls i parets han de ser perfectament a esquadra.
En l’aïllament de forjats sota el paviment, caldrà construir tots els envans prèviament a la col·locació de
l’aïllament, o, com a mínim, aixecar-los dues filades.
Quan s’aïlli mitjançant col·locació directa de plafons aïllants que estiguin en contacte amb parets d’obra,
caldrà que aquestes estiguin arrebossades amb ciment, siguin planes i llises i no tinguin esquerdes ni
fissures.
En cas d’aïllament per projecció, la humitat del suport no superarà a la indicada pel fabricant com a
màxima per a la correcta adherència del producte projectat.
En rehabilitació de cobertes o murs, s’hauran de retirar prèviament els aïllaments danyats ja que poden
dificultar o perjudicar l’execució del nou aïllament.
56.4. Execució
Se seguiran les instruccions del fabricant en allò referent a la col·locació o projecció del material.
Les plaques s’hauran de col·locar encavalcades, a topall o a talla juntes, segons el material.
Quan s’aïlli per projecció, el material es projectarà en passades successives de 10 a 15 mm, permetent
la total formació d’escuma de cada capa abans d’aplicar la següent. Quan hi hagi interrupcions en el
treball, caldrà preparar les superfícies adequadament per a la represa de les feines. Durant la projecció
es procurarà un acabat amb textura uniforme, que no requereixi retocs a mà. En aplicacions exteriors
s’evitarà que la superfície de l’escuma pugui acumular aigua, mitjançant un pendent adequat.
L’aïllament quedarà ben adherit al suport, mantenint un aspecte uniforme i sense defectes.
Caldrà garantir la continuïtat de l’aïllament, cobrint tota la superfície a tractar, posant especial cura en
evitar els ponts tèrmics.
El material col·locat es protegirà contra els impactes, pressions o altres accions que el puguin alterar o
danyar. També s’ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació, evitant una exposició
perllongada a la llum solar.
L’aïllament anirà protegit amb els materials adequats perquè no es deteriori amb el pas del temps. El
recobriment o protecció de l’aïllament es realitzarà de forma que aquest quedi ferm i el faci durador.
56.5. Control
Durant l’execució dels treballs s’haurà de comprovar, mitjançant inspecció general, els següents
apartats:
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- estat previ del suport, el qual haurà d’estar net, ser uniforme i no tenir ni fissures ni cossos
sortints
- homologació oficial, en aquells productes que en disposin
- fixació del producte mitjançant un sistema garantit pel fabricant que asseguri una subjecció
uniforme i sense defectes
- correcta col·locació de les plaques encavalcades
- ventilació de la cambra d’aire, si n’hi hagués
56.6. Amidament i pagament
En general, s’amidarà i valorarà el m² de superfície realment executada. En casos especials, es podrà
realitzar l’amidament per unitat d’actuació. Sempre estaran inclosos els elements auxiliares i perfils de
vora necessaris per a un correcte acabat, com adhesius de fixació, talls o unions i la seva col·locació.
2
56.7. Manteniment
S’han de realitzar controls periòdics de conservació i manteniment cada 5 anys, o abans si es descobrís
alguna anomalia, comprovant l’estat de l’aïllament i, particularment, si s’apreciessin discontinuïtats,
despreniments o danys. En cas de ser necessari algun treball de reforma en la impermeabilització,
s’aprofitarà per a comprovar l’estat dels aïllaments ocults en les zones d’actuació. De ser observat algun
defecte, serà reparat per personal especialitzat, amb materials anàlegs als utilitzats en la construcció
original.
Article 57. Paviments
57.1. Paviments de rajoles de terratzo
Les rajoles, ben saturades d’aigua, per al a qual cosa s’hauran de tenir submergides en aigua 1 h abans
de la seva col·locació; s’assentaran sobre una capa de morter de 400 kg/m³ confeccionat amb sorra,
abocat sobre una altra capa de sorra ben igualada i piconada, procurant que el material d’agafada formi
una superfície contínua de seient i rebut de paviment, i que les rajoles quedin amb els seus costats al
límit.
Acabada la col·locació de les rajoles se’ls aplicarà una beurada de ciment Pòrtland, pigmentada amb el
color del terratzo, fins que se s’emplenin perfectament les juntes. Aquesta operació es repetirà a les 48
h.
57.2. Paviments
El paviment ha de formar una superfície totalment plana i horitzontal, amb perfecta alineació de les
seves juntes en totes direccions. Si es col·loca un regle de 2 m de longitud sobre el paviment, en
qualsevol direcció, no han d’aparèixer buits superiors a 5 mm.
S’impedirà el trànsit pels paviments fins que hagin transcorregut, com a mínim, 4 dies. Si el trànsit fos
indispensable, es prendran les mesures necessàries perquè no es perjudiqui el paviment.
57.3. Paviments de rajoles envidrades
Les rajoles envidrades que s’utilitzen en l’aplacat de cada parament o superfície, se entonaran
perfectament dins del seu color per a evitar contrastos, excepte que la Direcció Facultativa ordeni el
contrari.
L’aplacat estarà composat per peces llises i les corresponents i necessàries peces especials i de cantell
rom, i s’asseurà de manera que la superfície quedi llisa i unida, sense guerxament ni deformació a junta
seguida, formant les juntes línia seguida en tots els sentits, sense trencaments ni volades.
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Les rajoles envidrades, submergides en aigua 12 h abans del seu ús, es col·locaran amb morter de
ciment. No s’admetrà el guix com a material d’agafada.
Totes les juntes es rejuntaran amb ciment blanc o de color pigmentat, segons els casos, i s’hauran
d’acabar curosament.
57.4. Amidament i pagament
Els paviments s’amidaran i abonaran per m² de superfície de paviment realment executada. Els sòcols,
graons d’escala s’amidaran i pagaran per metre lineal.
En el cas d’amidament de paviments de rajoles envidrades es descomptaran els buits i es mesuraran
els brancals i els bastiments de doelles.
El preu comprèn tots els materials, mà d’obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per acabar
completament cada unitat d’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec.
Article 58. Fusteria
58.1. Condicions prèvies
La fusteria de taller es realitzarà conforme al que apareix en los plànols del Projecte. Totes les fustes
estaran perfectament rectes, raspallades, fregades i ben muntades a pla i esquadra, ajustant
perfectament les superfícies vistes.
58.2. Condicions tècniques
Les fulles hauran de complir les característiques següents:
- resistència a l’acció de la humitat
- comprovació del pla de la porta
- comportament en l’exposició de les dues cares a atmosfera d’humitat diferent
- resistència a la penetració dinàmica
- resistència a la flexió per càrrega concentrada en un angle
- resistència de la testera inferior a la immersió
- resistència a l’arrencada de cargols en els brancals, en una amplada no menor de 28 mm
- quan l’ànima de les fulles resisteixi l’arrencada de cargols, no necessitarà peces de reforç. En
cas contrari els reforços mínims necessaris vénen indicats en los plànols
- en fulles de cantell, el peu anirà sense cantellejar i permetrà un ajust de 20 mm. Les fulles
sense cantellejar permetran un ajust de 20 mm repartits per igual en el peu i en el capçal
- els verguerons de la fulla vidriera seran com a mínim de 10x10 mm i quan no estigui cantellejat
el buit per al vidre, sobresortiran de la cara 3 mm com a mínim
- en les portes entaulades a l’exterior, les seves taules aniran sobreposades o encadellades de
forma que no permetin el pas de l’aigua
- les unions en les fulles entaulades i de faixa seran per acoblament, i hauran d’anar encolades
- quan la fusta s’envernissi, estarà exempta d’impureses o emblaviment per fongs. Si va a ser
pintada, s’admetrà que hi hagi emblaviment en un 15% de la superfície
Bastiments de fusta:
- els travessers de la porta de pas portaran pollegueres amb entrega de 5 cm, per a l’ancoratge
en el paviment
- els bastiments vindran muntats del taller, amb les unions de taller ajustades, amb les unions
acoblades i amb els orificis per al posterior acargolament en obra de les plantilles d’ancoratge.
La separació entre elles serà no superior a 50 cm i dels extrems dels travessers 20 cm havent
d’estar l’acer protegit contra l’oxidació
- els bastiments arribaran a obra amb riostes i llata d’empostissar per a mantenir l’esquadra, i
amb una protecció per a la seva conservació durant l’emmagatzematge i posada en obra
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Tapajunts:
- Les dimensions mínimes dels tapajunts de fusta seran de 10x40 mm
58.3. Amidament i pagament
La fusteria es mesurarà per m² de fusteria, entre costats exteriors de bastiments, i del terra al costat
superior del bastiment, en cas de portes. En aquest amidament s’inclou la mesura de la porta o finestra i
dels bastiments corresponents més els tapajunts i les ferramentes. La col·locació dels bastiments es
pagarà independentment.
El preu inclou els materials, la fabricació en taller, el trasllat al lloc de col·locació, la recepció de
bastiments, el seu acoblament, els elements de penjar i de seguretat i altres operacions o mitjans
auxiliars que fossin necessaris per a la seva perfecta i total execució.
Article 59. Fusteria metàl·lica
Per a la construcció i muntatge d’elements de fusteria metàl·lica s’observaran rigorosament les
indicacions dels plànols del Projecte.
Totes les peces de fusteria metàl·lica hauran de ser muntades, necessàriament, per la casa fabricant o
personal autoritzat per la mateixa, essent el subministrador el responsable del perfecte funcionament de
totes i cada una de les peces col·locades en obra.
Tots els elements es faran en locals tancats i desprovistos d’humitat, assentades les peces sobre llates
d'empostissar de fusta, procurant que quedin ben anivellades i no n’hi hagi cap que pateixi ni
guerxament ni torçada.
L’amidament es farà per m² de fusteria, mesurant entre costats exteriors. En el preu s’inclouen les
ferramentes, verguerons, retenidores, etc., però queden exceptuades la vidriera, pintura i col·locació de
bastiments.
Article 60. Vidres
Els vidres es muntaran ajustant-los amb cura en el buit en el que hagin d’encaixar, el qual prèviament
haurà estat pintat amb pintura d’emprimació si és de metàl·lic. El vidre s’ajustarà bé per mitjà de ribets
metàl·lics o de fusta perfectament ajustats als bastidors amb puntes si els ribets són de fusta i amb
cargols si són metàl·lics. Tot l’entorn se segellarà amb silicona.
Els vidres s’amidaran i abonaran per m2 de superfície real col·locada. El preu inclou tots els materials,
mà d’obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar l’obra completament enllestida.
Article 61. Pintura
61.1. Condicions generals de preparació del suport
La superfície que s’ha de pintar ha d’estar seca, desengreixada, sense òxid ni pols, per a la qual cosa
es faran servir raspalls, bufadors de sorra, àcids i bases quan siguin metalls.
Els porus, esquerdes, escantells, etc., s’emplenaran amb màstics o empastaments per a deixar les
superfícies llises i uniformes. Es faran amb un pigment mineral i oli de llinosa o vernís i un cos de
rebliment per a les fustes. En els plafons s’utilitzarà guix amassat amb aigua de cola, i sobre els metalls
s’utilitzaran empastaments composats de 60-70% de pigment (blanc de plom), ocre, òxid de ferro, litopó,
etc. i cossos de rebliment (creta, caolí, guix, espat pesat), 30-40% de vernís copal o àmbar i oli de
fustes.
Els màstics i empastaments s’utilitzaran amb espàtula en forma de massilla; els líquids amb brotxa o
pinzell o amb l’aerògraf o pistola d’aire comprimit. Els empastaments, una vegada secs, es passaran
amb paper de vidre en parets i s’allisaran amb pedra tosca, aigua i feltre, sobre metalls.
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Abans de la seva execució es comprovarà la natura de la superfície a revestir, així com la seva situació
interior o exterior i condiciones d’exposició al fregament o agents atmosfèrics, contingut d’humitat i si
existeixen juntes estructurals.
Es rebran i es muntaran tots los elements que han d’anar en el parament, com bastiments de portes,
finestres, canalitzacions i instal·lacions.
Se comprovarà que la temperatura ambient no sigui major de 28ºC ni menor de 6ºC.
La superfície d’aplicació estarà anivellada i llisa.
En temps plujós se suspendrà l’aplicació quan el parament no estigui protegit.
En finalitzar la jornada de treball es protegiran perfectament els envasos i es netejaran els estris de
treball.
61.2. Aplicació de la pintura
Les pintures se podran aplicar amb pinzells i brotxa, amb aerògraf, amb pistola, (polvoritzant amb aire
comprimit) o amb corrons.
Les brotxes i pinzells seran de pèl animal o de niló. Podran ser rodons o plans, classificant-se per
números o pels grams de pèl que contenen.
Els aerògrafs o pistoles consten d’un recipient que conté la pintura amb aire a pressió (1-6 atm), el
compressor i el polvoritzador, amb orifici que vari des de 0,2 mm fins a 7 mm, formant-se un con de 2
cm al metre de diàmetre.
Depenent del tipus de suport se realitzaran una sèrie de treballs previs, amb objecte de que quan
s’apliqui la pintura o revestiment s’aconsegueixi un acabat de gran qualitat.
Els sistemes de preparació en funció del tipus de suport:
- guixos i ciments així com els seus derivats:
Es realitzarà un fregament de les petites adherències i imperfeccions. A continuació
s’aplicarà una mà de fons impregnant els porus de la superfície del suport.
Posteriorment es realitzarà un empastament dels desperfectes, repassant-los amb una
mà de fons. S’aplicarà seguidament l’acabat final amb un rendiment no inferior de
l’indicat pel fabricant.
- Fusta:
Es procedirà a una neteja general del suport seguida d’un fregament fi de la fusta.
A continuació se donarà una mà de fons amb vernís diluït mesclat amb productes de
conservació de la fusta si fan falta, aplicat de forma que quedin impregnats els porus.
Passat el temps de assecatge de la mà de fons, es realitzarà un fregament fi del suport,
aplicant-hi a continuació el vernís, amb un temps de assecatge entre ambdues mans i
un rendiment no menor de l’especificat pel fabricant.
- Metalls:
Es realitzarà una rascada d’òxids amb raspall, seguida immediatament d’una acurada
neteja manual de la superfície.
A continuació s’aplicarà una mà de emprimació anticorrosiva, amb un rendiment no
inferior al consignat pel fabricant.
Transcorregut el temps de assecatge, s’aplicaran dos mans d’acabat d’esmalt, amb un
rendiment no menor a l’especificat pel fabricant.
61.3. Amidament i pagament
La pintura s’amidarà i abonarà en general, per m² de superfície pintada, efectuant-se l’amidament de la
següent manera:
- pintura sobre murs, envans i sostres: s’amidarà descomptant els buits. Les motllures s’
amidaran per superfície desenvolupada
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- pintura sobre fusteria: s’amidarà per les dues cares, incloent els tapajunts
- pintura sobre finestrals metàl·lics: s’amidarà una cara
En els preus respectius està inclòs el cost de tots los materials i operacions necessàries per a obtenir el
perfecte acabat de les obres, fins i tot la preparació, fregament, neteja, empastament, etc. i tots els
mitjans auxiliares que calgui.
Article 62. Ram de llauner
62.1. Canonada de coure
Tota la canonada s’instal·larà de forma que presenti un aspecte net i ordenat. S’utilitzaran accessoris
per a tots los canvis de direcció i les esteses de canonada es realitzaran de forma paral·lela o en angle
recte als elements estructurals de l’edifici.
La canonada estarà col·locada al seu lloc sense necessitat de forçar-la ni flectir-la. La canonada anirà
instal·lada de manera que es contregui i dilati lliurement sense que es deteriori per cap treball ni per si
mateixa.
Les unions es faran amb soldadura tova amb capil·laritat. Les grapes per a penjar la conducció de forjat
seran de llautó espaiades 40 cm.
62.2. Canonada de ciment centrifugat
El muntatge es realitzarà enterrat, rematant els punts d’unió amb ciment. Tots els canvis de secció,
direcció i escomesa, s’efectuaran per mitjà de pericons registrables.
En la xarxa de sanejament se situaran pous de registre amb potes per a facilitar l’accés.
El pendent mínima serà de l’1% en aigües pluvials, i superior a l’1,5% en aigües residuals.
L’amidament se farà per m lineal de canonada realment executada, incloent el llit de formigó i els
escarabats d’unió. Els pericons s’amidaran apart per unitats.
62.3. Aparells sanitaris
Els aparells sanitaris que s’instal·lin compliran les condicions de caràcter sanitari exigides i estaran
degudament homologats.
Aquests aparells s’abonaran per unitat d’aparell col·locat. El preu inclou l’aparell, les aixetes, les
vàlvules de desguàs, i tots els treballs materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació
completa.
Article 63. Instal·lació elèctrica
63.1. Condicions generals
L’execució de les instal·lacions s’ajustarà a allò especificat en els reglaments vigents. En aquelles
instal·lacions on calgui, se seguiran les normes de la companyia subministradora.
Es procurarà que els traçats guardin en tot moment els:
- fustatge i xarxes en nombre suficient de manera que garanteixin la seguretat dels operaris i
vianants
- maquinària, bastides, eines i tot el material auxiliar per a portar a terme els treballs d’aquest
tipus
Tots els materials seran de la millor qualitat, amb les condicions que imposin els documents que
composen el Projecte, o els que es determinin en el transcurs de l’obra, muntatge o instal·lació.
63.2. Conductors elèctrics de fase
Els conductors elèctrics de fase seran de coure electrolític, aïllats adequadament, essent la seva tensió
nominal d’aïllament de 0,6/1 kV per a la línia repartidora i de 750 V per a la resta de la instal·lació,
havent d’estar homologats segons les normes UNE citades en la instrucció ITC-BT-06.
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63.3. Conductors de protecció
Els conductors de protecció seran de coure i presentaran el mateix aïllament que els conductors actius.
Es podran instal·lar per les mateixes canalitzacions que els conductors actius o bé en forma
independent, seguint en aquest cas el que indiquin les normes particulars de l’empresa distribuïdora. La
secció mínima d’aquests conductors serà l’obtinguda utilitzant la taula 2 de la instrucció ITC-BT-19,
apartat 2.3, en funció de la secció de los conductors actius de la instal·lació.
63.4. Identificació dels conductors
Els conductors s’hauran de poder identificar pel color del seu aïllament:
- blau clar per al conductor neutre.
- groc-verd per al conductor de terra i protecció
- marró, negre i gris per als conductors actius o de fase. Si no hi hagués conductor neutre, un
conductor actiu podria tenir el color blau clar
63.5. Tubs protectors
Els tubs protectors a utilitzar seran aïllants flexibles (corrugats) normals, amb protecció de grau 5 contra
danys mecànics, i que puguin corbar-se amb les mans, excepte els que hagin d’anar pel terra o
paviment, estries o falsos sostres, que seran del tipus Preplàs, Reflex o semblant, i disposaran d’un
grau de protecció 7.
Els diàmetres interiors nominals mínims, mesurats en mil·límetres, per als tubs protectors, en funció del
nombre, classe i secció de los conductors que han d’allotjar, s’indiquen en les taules de la instrucció
ITC-BT-21. Per a més de 5 conductors per tub, i per a conductors de seccions diferents a instal·lar pel
mateix tub, la secció interior del tub serà, com mínim, igual a tres vegades la secció total ocupada pels
conductors, especificant únicament els que realment s’utilitzin.
63.6. Caixes d’empalmament i derivacions
Les caixes d’empalmament i derivacions seran de material plàstic resistent o bé metàl·liques. En aquest
darrer cas, estaran aïllades interiorment i protegides contra l’oxidació.
Les dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de contenir.
La seva profunditat equivaldrà al diàmetre del tub major més un 50% del mateix, amb un mínim de 40
mm de profunditat i de 80 mm per al diàmetre o costat interior.
Les unions entre conductors es realitzaran sempre dintre de les caixes de empalmament, excepte en
los casos indicats en l’apartat 3.1 de la ITC-BT-21. Les unions no es faran mai per simple recargolament
entre si dels conductors, sinó utilitzant borns de connexió, conforme a la instrucció ITC-BT-19.
63.7.Aparells de comandament i maniobra
Els aparells de comandament i maniobra són els interruptors i commutadors, que tallaran el corrent
elèctric màxim del circuit en el que estiguin col·locats sense formar un arc permanent, obrint o tancant
els circuits sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. Seran del tipus tancat i de material
aïllant.
Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir en cap cas de
65ºC en cap de les seves peces.
La seva construcció serà tal que permeti realitzar de l’ordre de 10.000 maniobres d’obertura i
tancament, amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball. Portaran marcada la seva intensitat i
tensions nominals, i estaran provades a una tensió de 500 a 1.000 V.
63.7.Aparells de protecció
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Els aparells de protecció són els disjuntors elèctrics, fusibles i interruptors diferencials.
Els disjuntors seran de tipus magnetotèrmic d’accionament manual, i podran tallar el corrent màxim del
circuit en que estiguin col·locats sense originar la formació d’un arc permanent, obrint o tallant els
circuits sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. La seva capacitat de tall per a la protecció
del curtcircuit estarà d’acord amb la intensitat del curtcircuit que es pugui presentar en un punt de la
instal·lació, i per a la protecció contra l’escalfament de les línies es regularan per a una temperatura
inferior als 60ºC. Portaran marcades la intensitat i tensió nominal de funcionament, així com el signe
indicador del seu desconnexionament. Aquests interruptors automàtics magnetotèrmics seran de tall
omnipolar, tallant la fase i el neutre a la vegada quan actuï la desconnexió.
Els interruptors diferencials seran com mínim d’alta sensibilitat (30 mA) i a més de tall omnipolar.
Podran ser purs, quan cada un de los circuits vagin allotjats en tub o conducte independent una vegada
que surten del quadre de distribució, o del tipus amb protecció magnetotèrmica inclosa quan els
diferents circuits hagin d’anar canalitzats per un mateix tub.
Els fusibles a emprar per a protegir los circuits secundaris o en la centralització de comptadors seran
calibrats a la intensitat del circuit que protegeixin. Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, i
estaran construïts de tal forma que no es pugui projectar metall al fondre’s. Hauran de poder ser
reemplaçats sota tensió sense cap tipus de perill i portaran marcades la intensitat i tensió nominals de
treball.
63.8. Punts d’utilització
Les preses de corrent a emprar seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i tensió
nominals de treball i disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra. El nombre de
preses de corrent a instal·lar serà en funció de l’ús previst de l’edifici, com indica la instrucció ITC-BT25.
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63.9. Posada a terra
Les posades a terra podran realitzar-se mitjançant plaques de 500x500x3 mm o bé mitjançant
elèctrodes de 2 m de longitud, col·locant sobre la seva connexió amb el conductor d’enllaç el seu
corresponent pericó registrable de presa de terra, i el respectiu born de comprovació o dispositiu de
connexió. El valor de la resistència serà inferior a 20 Ω.
63.10. Condicions generals d’execució de les instal·lacions
Les caixes generals de protecció se situaran en l’exterior del portal o en la façana de l’edifici, segons la
instrucció ITC-BT-13. Si la caixa es metàl·lica, haurà de portar un born per a la seva posada a terra.
La col·locació del comptador s’efectuarà complint la instrucció ITC-BT-16 i la normativa de la companyia
subministradora.
El local de situació no ha de ser humit, i estarà prou ventilat i il·luminat. Si la cota del terra és inferior a
la dels passadissos o locals contigus, s’hauran de disposar desguassos perquè, en cas d’avaria, descuit
o trencament de canonades d’aigua, no es puguin produir inundacions en el local. Els comptadors es
col·locaran a una alçada mínima del terra de 0,50 m i màxima de 1,80 m, i entre el comptador més
sortint i la paret oposada s’haurà de respectar un passadís de 1,10 m, d’acord amb la instrucció ITC-BT16.
L’estesa de les derivacions individuals es realitzarà al llarg de la caixa de l’escala d’ús comú, podent
efectuar-se per tubs encastats o superficials, o per canalitzacions prefabricades, segons es defineix en
la instrucció ITC-BT-14.
Els quadres generals de distribució se situaran en un local accessible i d’ús general. Hauran d’estar
realitzats amb materials no inflamables, i se situaran a una distància tal que entre la superfície del
paviment i els mecanismes de comandament hi hagi 200 cm.
La connexió entre els dispositius de protecció situats en aquests quadres s’executarà ordenadament,
procurant disposar regletes de connexió per als conductors actius i per al conductor de protecció. Es
fixarà sobre los mateixos un cartell de material metàl·lic en el que ha d’estar indicat el nom de
l’instal·lador i la data en què es va executar la instal·lació.
L’execució de les instal·lacions interiors s’efectuarà sota tubs protectors, seguint preferentment línies
paral·leles a les verticals i horitzontals que limiten els locals on s’efectuarà la instal·lació.
Haurà de ser possible la fàcil introducció i retirada de los conductors en los tubs després de haver estat
col·locats i fixats, així com la dels seus accessoris. Es disposarà dels registre que es consideri
convenients.
Els conductors s’allotjaran en los tubs després de ser col·locats aquests darrers. La unió dels
conductors en els empalmaments o derivacions no es podrà efectuar per simple recargolament dels
conductors entre si, sinó que sempre s’haurà de realitzar utilitzant bornes de connexió muntats
individualment o constituint blocs o regletes de connexió, podent utilitzar-se brides de connexió.
Aquestes unions es realitzaran sempre a l’interior de les caixes de empalmament o derivació.
No es permetran més de tres conductors en els borns de connexió.
Les connexions dels interruptors unipolars es realitzaran sobre el conductor de fase.
No s’utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits.
Tot conductor s’ha de poder seccionar en qualsevol punt de la instal·lació en la que derivi.
Els conductors aïllats col·locats sota canals protectores o sota motllures s’hauran d’instal·lar d’ acord
amb allò establert en la instrucció ITC-BT-20.
Les preses de corrent d’un mateix local han d’estar connectades a la mateixa fase. En cas contrari,
entre les preses alimentades per fases diferents hi ha d’haver una separació de 1,5 m, com a mínim.
Les cobertes, tapes o embolcalls, manovelles i polsadors de maniobra dels aparells instal·lats en locals
amb parets i terres conductors, seran de material aïllant.
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Per a les instal·lacions en cambres amb bany i lavabos, seguint la instrucció ITC-BT-27, es tindran en
compte els diferents volums i prescripcions per a cada un de ells:
Les instal·lacions elèctriques hauran de presentar una resistència mínima de l’aïllament com a mínim
igual a 1.000xU Ω, essent U la tensió màxima de servei expressada en V, amb un mínim de 250.000 Ω.
L’aïllament de la instal·lació elèctrica es mesurarà amb relació a terra i entre conductors mitjançant
l’aplicació d’una tensió contínua, subministrada per un generador que proporcioni en buit una tensió
compresa entre 500 i 1.000 V, i com a mínim 250 V amb una càrrega externa de 100.000 Ω.
Es disposarà d’un punt de posada a terra accessible i senyalitzat, per a poder efectuar la mesura de la
resistència de terra.
Totes les bases de presa de corrent portaran obligatòriament un contacte de presa de terra. En
cambres amb bany i lavabos es realitzaran les connexions equipotencials.
Els circuits elèctrics derivats portaran una protecció contra sobreintensitats, mitjançant un interruptor
automàtic o un fusible de curtcircuit, que s’hauran d’instal·lar sempre sobre el conductor de fase
pròpiament dit, incloent la desconnexió del neutre.
Les llumeneres es connectaran a terra sempre que siguin metàl·liques.
La placa de polsadors de l’aparell de telefonia, així com el forrellat elèctric i la caixa metàl·lica del
transformador reductor si aquest no estigués homologat, s’hauran de connectar a terra.
Els diferents aparells hauran de portar en les seves clavilles d’endoll un dispositiu normalitzat de presa
de terra. Es procurarà que aquests aparells estiguin homologats.
Els mecanismes se situaran a les alçades indicades en les normes de instal·lacions elèctriques de baixa
tensió.
63.11. Amidament i pagament
L’amidament del cable elèctric s’efectuarà per m lineal de cable instal·lat. La resta d’aparells elèctrics es
mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s’aplicarà serà el que figura en el Quadre de Preus
número 1 del Pressupost.
Article 64. Instal·lació de calefacció
64.1. Definició
La instal·lació de calefacció serà individual, utilitzant un combustible (propà o gas natural) o electricitat.
Els elements que constitueixen la instal·lació de calefacció són els següents:
- calderes
- cremadors
- xarxa de distribució
- vàlvules
- radiadors
- elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió)
- dipòsits de combustible
64.2. Calderes
Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques
reconegudes; estaran proveïdes de tots els elements i equips auxiliars necessaris per al seu
funcionament, com són cremadors i dipòsits de combustible, els quals s'instal·laran d'acord amb les
indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa i de la normativa vigent al respecte.
Les calderes s’amidaran per unitat instal·lada, incloent la part proporcional d'aparells auxiliars, dipòsits,
xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris per a completar la instal·lació.

Substitució de la instal·lació d’aigua freda, d’aigua calenta i climatització de l’edifici fase III de l’HUAV

64.3. Xarxa de distribució
La xarxa de distribució condueix el fluid de transport de la calor des de la caldera als elements de
radiació i està formada per canonades de ferro soldat que aniran proveïdes de peces especials de
dilatació.
Els colzes, maneguets, tes, creuers. etc. , seran d'acer estirat sense soldadures i hauran de resistir una
pressió hidrostàtica interior de prova de 15 kp/cm2.
Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió.
S'instal·aran dipòsits d'expansió, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota l'aigua continguda
en la instal·lació a temperatura de règim i estarà provista de sobreeixidor.
Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col·locades sobre esmorteïdors.
El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre assegurada per evitar l'ebullició de l'aigua de la
caldera.
La xarxa de canonades de distribució de calor s’amidarà en m lineals instal·lats, incloent en el seu cost
la part proporcional d'aparells necessaris, especificats en el Projecte o indicats per la Direcció
Facultativa per l seu funcionament, així com peces especials, ancoratges, muntatge i ajuts d'altres
industrials.
64.4. Radiadors, convectors i plafons
Els radiadors, convectors i plafons podran ser de foneria o d'acer, de manera que presentin la màxima
superfície de radiació.
Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de 5 atm. La calefacció des del sòl, sostre o
parets serà la que en comptes de disposar d'elements terminals de radiació, és el propi circuit que amb
la seva llargada genera la superfície de radiació.
La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els 60ºC.
Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb junts d'endoll i cordó o amb maneguet.
Els radiadors, convectors i plafons s’amidaran per unitats completament instal·lades amb les vàlvules
de maniobra, ancoratges a murs i ajuts per a la seva col·locació.
64.5. Radiadors elèctrics
Quan el sistema escollit de calefacció sigui per radiadors o plafons de calor negre elèctrics, seran de
primera qualitat i marca reconeguda.
L’amidament dels radiadors elèctrics serà per unitats totalment subministrades i instal·lades, inclosa la
repercussió del preu de la instal·lació elèctrica necessària, cas que aquesta no s'hagi inclòs a l'apartat
d'instal·lació elèctrica.
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La instal·lació de climatització són les destinades a mantenir, en els espais interiors de l'edifici, les
condicions de temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions
exteriors.
Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquesta instal·lació podrà comptar amb equips per
purificar, refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, així com la regulació de totes aquestes
operacions.
La instal·lació de climatització estarà composada pels següents elements:
- equip condicionador d'aire
- conductes
- boques de difusió
- escalfadors
- quadre de control
També es poden utilitzar equips autònoms o mixtos.
65.2. Equips
El tipus d'equips que calgui instal·lar vindrà definit en el Projecte i serà de marca reconeguda i aprovada
per la Direcció Facultativa.
Els elements constitutius de l'aparell són l'equip productor de fred, el productor de calor, si es troba
inclòs en la instal·lació, i la zona de preparació o tractament de l'aire que, segons indica, realitzarà les
operacions d'impulsió, extracció, filtració, polvorització d'aigua, desinfecció i condicionament tèrmic.
Si la instal·lació de climatització és centralitzada, s’amidarà per unitat d'instal·lació completa, incloent en
el preu tots els equips de tractament de l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i
automàtics) i ajuts necessaris per a la seva instal·lació, excepte les conduccions.
Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, l’amidament serà per unitat
d'aparell completament instal·lat.
65.3. Conductes
Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire en el seu
interior, essent els més usuals la xapa d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff de fibres sintètiques; les
boques de difusió seran reixes fixes o mòbils i boques circulars, perforades o concèntriques.
La Direcció Facultativa escollirà el tipus, en funció de les zones en les quals s'introdueixi aire.
L’amidament de conductes serà per m lineal col·locat, incloent en el preu la part proporcional de
boques, comportes, i ajuts que calguin per realitzar la instal·lació d'acord amb el Projecte.
Article 66. Instal·lació d’energia solar tèrmica

64.6. Conduccions d'aire calent
Les conduccions d’aire calent, que podran ser de secció rectangular o circular i del material adequat a la
velocitat de l'aire que circula pel seu interior, poden ser de xapa d'acer galvanitzat, guix o materials de
fibres sintètiques, sempre que es compleixi la normativa vigent.
Les conduccions d’aire calent s’amidaran per m lineal instal·lat, incloent en el preu la part proporcional
de muntatge, reixes, filtres i comportes necessàries, així com els ajuts del ram de paleta necessaris per
a la seva completa col·locació

66.1. Definició
La instal·lació solar tèrmica està formada pels components encarregats de captar la radiació solar,
transformant-la en energia tèrmica i cedir-la a un fluid de treball, i d’emmagatzemar aquesta energia de
forma eficient, en el mateix fluid de treball dels captadors o transferint-la a un altre per poder-la utilitzar
en els punts de consum.
La instal·lació d’energia solar tèrmica es complementa amb la producció d’energia tèrmica per sistema
convencional auxiliar que pot o no estar integrat dins de la mateixa instal·lació.

Article 65. Instal·lació de climatització

66.2. Sistemes
Els sistemes que conformen la instal·lació d’energia solar tèrmica són els següents:
- sistema de captació (plafons solars tèrmics)
- sistema d’acumulació

65.1. Definició
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- circuit hidràulic
- sistema d’intercanvi
- sistema de regulació i control
- equip d’energia convencional auxiliar
66.3. Execució
La posició, manteniment i muntatge de tots els components del conjunt de la instal·lació d’energia solar
tèrmica serà la indicada en els Plànols i seguint les prescripcions de la Direcció Facultativa, del fabricant
i la normativa vigent.
66.4. Amidament i pagament
S’amidarà per unitat completa d'equip instal·lat i posat en servei, incloent el preu tots els ajuts i
materials necessaris, segons les especificacions de la Direcció Facultativa.
Article 67. Instal·lació frigorífica
67.1. Condicions generals
La instal·lació frigorífica s’haurà d’ajustar al que especifica el Reglament de Seguretat per a Plantes i
Instal·lacions Frigorífiques, i les seves instruccions tècniques complementàries.
67.2. Maquinària frigorífica i accessoris
La capacitat del recipient del líquid pertanyent a un equip frigorífic amb múltiples evaporadors serà com
a mínim 1,25 vegades la capacitat de l’evaporador més gran.
Les unions o elements que continguin refrigerants que hagin d’anar cobertes o protegides s’han
d’inspeccionar i provar abans de la posada en marxa.
No es podran col·locar canonades de pas de refrigerant en les zones de pas exclusiu. En els espais
lliures utilitzables com a cambres hauran de ser col·locats a una alçada mínima de 2,25 m del sòl o
tocant el sostre.
Les vàlvules que s’instal·lin en canonades de coure han de tenir resistència i seguretat adequades,
independents de la canonada. I les vàlvules d’accionament han d’anar numerades.
67.3. Aparells indicadors de mesura
Les instal·lacions frigorífiques s’equiparan amb els aparells indicadors i de mesura que siguin necessaris per a la seva adequada utilització i conservació. Els manòmetres instal·lats permanentment en el
sector d’alta pressió han de tenir una graduació superior al 20% de la pressió màxima de servei.
La pressió de servei de la instal·lació serà indicada clarament amb un senyal vermell molt visible.
67.4. Placa de característiques
En la instal·lació s’ha de fixar una placa de característiques, situada a la sala de màquines, damunt
d’algun element principal, on hi consti el nom de l’instal·lador i les dades de l’apartat 7 de la Instrucció
MI IF-006.
67.5. Instal·lació de la maquinària
En la instal·lació de la maquinària cal considerar les prescripcions següents:
- els motors i les transmissions han d’estar protegides suficientment amb la finalitat d’evitar possibles accidents
- la maquinària frigorífica i els elements complementaris han d’estar disposats de forma que totes les seves parts siguin fàcilment accessibles.
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67.6. Protecció de les instal·lacions contra sobreimpressions
Els compressors que funcionin a més de 1 kp/cm2 i amb un desplaçament superior a 1,5 m3 per minut
han d’estar protegits per la vàlvula de seguretat i disc de ruptura en la seva descàrrega abans de
qualsevol vàlvula de pas o maniobra
La presa de connexió de els vàlvules de seguretat s’efectuarà sempre en una part de l’element protegit,
de manera que no pugui ser abastable per al nivell de líquid refrigerant. La capacitat de descàrrega de
les vàlvules s’ajustarà a prescripció de l’apartat 6 de MI IF- 009.
67.7. Pressió de treball de les vàlvules de seguretat
Les vàlvules de seguretat no calibraran a una pressió superior a la que indica el timbre, ni a 1,2
vegades a la d’estanqueïtat. Les vàlvules de seguretat tindran el reglament prescrit com a garantia del
correcte calibratge.
La seva descàrrega s’ajustarà a la prescripció de l’apartat B de la MI IF-009.
67.8. Prova d’estanqueïtat
Tots els elements frigorífics, inclosos els indicadors frigorífics de líquid que formen part del circuit
refrigerant ha de ser igual o superior a la pressió de treball, i mai inferior al que indica la taula 1 de la MI
IF-010, sota la responsabilitat de l’instal·lador frigorista autoritzat.
L’estanquitat de les cambres frigorífiques s’ha de comprovar abans del seu funcionament de manera
que el temps no sigui inferior a 30 minuts en passar de 30 mm columna d’aigua a 24 mm columna
d’aigua. D’altra banda, la instal·lació frigorífica ha de permetre pressions i depressions inferiors a 10 mm
de columna d’aigua.
67.9. Funcionament
En un lloc ben visible de la sala de màquines hi ha d’haver una taula d’instruccions amb els següents
detalls:
- descripció general de la instal·lació, amb el nom de l’instal·lador, adreça i telèfon
- descripció detallada dels elements de la instal·lació
- instruccions detallades de la posada en funcionament de la instal·lació
- instruccions detallades dels elements de control i indicadors de marxa de la seva instal·lació i
funcionament en condicions de seguretat i rendiment òptim
- instruccions en cas d’avaria o anomalies de funcionament
- instruccions sobre el desglaç, renovació d’aire, aigua de refrigeració i condensació, greixatge i
purgues d’oli i aire
- instruccions sobre prevencions d’accidents i actuació en cas que sobrevinguin
- instruccions per a evitar la congelació en el condensador en cas de temperatures d’ambient
molt baixes
- diagrama de la instal·lació amb indicadors dels números i altres referències de vàlvules de tancament i obertura
- manera d’usar les màscares antigàs i els equips autònoms d’aire comprimit.
67.10. Amidament i pagament
L’amidament de les canonades s’efectuarà per m lineal instal·lat. La resta d’aparells de la instal·lació
frigorífica es mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s’aplicarà serà el que figura en el Quadre
de Preus número 1 del Pressupost.
Article 68. Instal·lacions de protecció contra incendis
68.1. Definició
Les instal·lacions de protecció contra incendis es poden dividir en les classes següents:
- instal·lacions de detecció automàtica d'incendis, les quals estan composades per:
- equips de control i senyalització
- detectors
- fonts de subministrament d’aigua
- elements d'unió entre els anteriors
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- instal·lació d'extinció, les quals poden estan composades per:
- boques d'incendi
- hidrants
- extintors mòbils
- sistemes fixos d'extinció
- instal·lacions d'alarma i detecció, les quals poden estar formades per:
- polsadors d'alarma
- instal·lació d'alerta
- instal·lació de megafonia
- detectors d’incendi
- instal·lacions d'enllumenat d’emergència
68.2. Execució
L’execució de la instal·lació de protecció contra incendis es farà seguint les especificacions del Projecte
i complint amb la normativa vigent.
68.3. Amidament i pagament
Els diferents elements de la instal·lació s’amidaran en unitats col·locades, incloent en el preu tots els
ajuts del ram de paleta o altres industrials necessaris per la completa posada en servei de la instal·lació.
Article 69. Instal·lacions de telefonia
69.1. Definició
La instal·lació de telefonia consistirà en col·locar una presa de senyal, caixes repartidores, cables i els
aparells d'usuari de comunicació telefònica de taula o muntats a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- replantejament
- instal·lació de la presa de senyal
- connexió a la xarxa del circuit de comunicació telefònica
- fixació al lloc previst dels aparells d’usuari
69.2. Execució
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replantejament previ que ha de ser aprovat per
la Direcció Facultativa.
S'ha de comprovar que les característiques dels aparells corresponen a les especificades al Projecte.
La presa de senyal s’haurà d’instal·lar en llocs accessibles. Si la presa de senyal telefònic es munta
superficialment, caldrà fixar la caixa al parament. Si, en canvi, la presa s’encasta, caldrà col·locar la
caixa dins del corresponent caixetí, que haurà estat encastat prèviament.
La distància mínima de la presa de senyal telefònic als serveis d'aigua, electricitat, calefacció i gas serà
de 5 cm.
Les caixes repartidores han de quedar fixats sòlidament al parament pels punts previstos en la
documentació tècnica del fabricant. Les diferents connexions han d’assegurar el correcte funcionament.
Els cables que s’utilitzaran seran homologats i compliran amb les normes d’instal·lació.
Els telèfons han de quedar correctament connectats a la instal·lació segons les instruccions del
fabricant.
Un cop tot estigui instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
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69.3. Amidament i pagament
Es mesuraran les unitats de quantitat instal·lada dels diferents aparells i els m lineals de cable
col·locats. S’aplicarà el preu que figura al Quadre de Preus número 1.
Article 70. Sistema de transmissió de dades
70.1. Definició
El sistema de transmissió de dades disposarà de connectors fixos per a instal·lacions de
comunicacions, col·locats encastats en caixes de mecanismes i cables amb conductors metàl·lics o de
fibra òptica.
70.2. Execució
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replantejament previ que ha de ser aprovat per
la Direcció Facultativa.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació i s'ha de comprovar que les
característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades al Projecte. La seva
instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. Tots els materials que intervenen en la
instal·lació han de ser compatibles entre si.
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb els estris adequats i seguint les
instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha d'anar
folgat a dintre de la caixa de mecanismes.
En les instal·lacions amb cables metàl·lics, els connectors també han de ser del tipus apantallat, amb
pantalla de 360º al voltant del connector. L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el
connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característica del senyal òptic no poden
alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector. Tampoc es poden perdre la qualitat i les
característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de
fibra òptica.
Un cop executada la instal·lació, es procedirà a retirar tots els elements sobrants com ara embalatges,
retalls de cables, etc.
70.3. Amidament i pagament
Es mesuraran les unitats de quantitat instal·lada dels diferents aparells i els m lineals de cable
col·locats. S’aplicarà el preu que figura al Quadre de Preus número 1.
Article 71. Precaucions a adoptar
Les precaucions a adoptar durant la construcció de l’obra seran les previstes en la diferent normativa de
seguretat i salut laboral.

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat
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Article 72. Comprovacions i proves de servei
D’acord amb l’article 7.4 del Codi Tècnic de l’Edificació, en l’obra acabada, ja sigui en la totalitat de
l’edifici o bé en les seves diferents parts i instal·lacions, parcialment o totalment finalitzades, han de
realitzar-se, a més de les que es puguin establir amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de
serveis previstes en el Projecte, les ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la legislació
aplicable.

Ramón González Fabra
Enginyer Tècnic Industrial
Col. Núm. 13.375

Lleida, juliol de 2018
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DG 01 SITUACIÓ GEOGRÀFICA
DG 02 SITUACIÓ
DG 03 EMPLAÇAMENT
DG 04 DESCRIPCIÓ ZONES HOSPITALÀRIES
DG 05 ZONA DE TREBALL
DG 06 PLANTA GENERAL SOTERRANI
DG 06.1 PLANTA SOTERRANI INSTAL·LACIÓ EXISTENT AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 06.2 PLANTA SOTERRANI INSTAL·LACIÓ EXISTENT CLIMA
DG 06.3 PLANTA SOTERRANI ZONA UBICACIÓ SALA TÈCNICA I ZONES DE TREBALL
DG 06.4 PLANTA SOTERRANI INSTAL·LACIÓ NOVA AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 06.5 PLANTA SOTERRANI INSTAL·LACIÓ NOVA CALEFACCIÓ IMPULSIÓ-RETORN
DG 06.6 PLANTA SOTERRANI INSTAL·LACIÓ NOVA CALEFACCIÓ IMPULSIÓ-RETORN
DG 06.7 PLANTA SOTERRANI INSTAL·LACIÓ NOVA SALA TÈCNICA NOVA I ZONA MONTANTS
CALEFACCIÓ IMPULSIÓ-RETORN
DG 06.8 PLANTA SOTERRANI INSTAL·LACIÓ NOVA CLIMA IMPULSIÓ-RETORN
DG 06.9 PLANTA SOTERRANI INSTAL·LACIÓ NOVA SALA TÈCNICA NOVA I ZONA MONTANTS
CLIMA IMPULSIÓ-RETORN
DG 06.10 PLANTA SOTERRANI INSTAL·LACIÓ NOVA SALA TÈCNICA NOVA I ZONA MONTANTS
CALEFACCIÓ-CLIMA IMPULSIÓ-RETORN
DG 06.11 PLANTA SOTERRANI ACTUACIÓ ZONES OBRES AFS-ACS-RETORN-FLUXOR I CLIMA
DG 06.12 PLANTA SOTERRANI ACTUACIÓ ZONES OBRES CALEFACCIÓ IMPULSIÓ-RETORN
DG 07 PLANTA BAIXA GENERAL
DG 07.1 PLANTA BAIXA NORD INSTAL·LACIÓ EXISTENT AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 07.2 PLANTA BAIXA SUD INSTAL·LACIÓ EXISTENT AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 07.3 PLANTA BAIXA CENTRAL INSTAL·LACIÓ EXISTENT AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 07.4 PLANTA BAIXA NORD INSTAL·LACIÓ EXISTENT CLIMA
DG 07.5 PLANTA BAIXA SUD INSTAL·LACIÓ EXISTENT CLIMA
DG 07.6 PLANTA BAIXA CENTRAL INSTAL·LACIÓ EXISTENT CLIMA
DG 07.7 PLANTA BAIXA NORD INSTAL·LACIÓ NOVA AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 07.8 PLANTA BAIXA SUD INSTAL·LACIÓ NOVA AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 07.9 PLANTA BAIXA CENTRAL INSTAL·LACIÓ NOVA AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 07.10 PLANTA BAIXA NORD INSTAL·LACIÓ NOVA CLIMA
DG 07.11 PLANTA BAIXA SUD INSTAL·LACIÓ NOVA CLIMA
DG 07.12 PLANTA BAIXA CENTRAL INSTAL·LACIÓ NOVA CLIMA
DG 07.13 PLANTA BAIXA ADAPTACIÓ SALA TÈCNICA PLANTA BAIXA
DG 07.14 PLANTA BAIXA ZONA OBRES FALS SOSTRE
DG 08 PLANTA PRIMERA GENERAL
DG 08.1 PLANTA PRIMERA NORD INSTAL·LACIÓ EXISTENT AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 08.2 PLANTA PRIMERA SUD INSTAL·LACIÓ EXISTENT AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 08.3 PLANTA PRIMERA CENTRAL INSTAL·LACIÓ EXISTENT AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 08.4 PLANTA PRIMERA NORD INSTAL·LACIÓ EXISTENT CLIMA
DG 08.5 PLANTA PRIMERA SUD INSTAL·LACIÓ EXISTENT CLIMA
DG 08.6 PLANTA PRIMERA CENTRAL INSTAL·LACIÓ EXISTENT CLIMA
DG 08.7 PLANTA PRIMERA NORD INSTAL·LACIÓ NOVA AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 08.8 PLANTA PRIMERA SUD INSTAL·LACIÓ NOVA AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 08.9 PLANTA PRIMERA CENTRAL INSTAL·LACIÓ NOVA AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
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DG 08.10 PLANTA PRIMERA NORD INSTAL·LACIÓ NOVA CLIMA
DG 08.11 PLANTA PRIMERA SUD INSTAL·LACIÓ NOVA CLIMA
DG 08.12 PLANTA PRIMERA CENTRAL INSTAL·LACIÓ NOVA CLIMA
DG 08.13 PLANTA PRIMERA ADAPTACIÓ SALA TÈCNICA PLANTA PRIMERA
DG 08.14 PLANTA PRIMERA ZONA OBRES FALS SOSTRE
DG 09 PLANTA SEGONA GENERAL
DG 09.1 PLANTA SEGONA NORD INSTAL·LACIÓ EXISTENT AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 09.2 PLANTA SEGONA SUD INSTAL·LACIÓ EXISTENT AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 09.3 PLANTA SEGONA NORD INSTAL·LACIÓ EXISTENT CLIMA
DG 09.4 PLANTA SEGONA SUD INSTAL·LACIÓ EXISTENT CLIMA
DG 09.5 PLANTA SEGONA NORD INSTAL·LACIÓ NOVA AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 09.6 PLANTA SEGONA SUD INSTAL·LACIÓ NOVA AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 09.7 PLANTA SEGONA CENTRAL INSTAL·LACIÓ NOVA AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 09.8 PLANTA SEGONA NORD INSTAL·LACIÓ NOVA CLIMA
DG 09.9 PLANTA SEGONA SUD INSTAL·LACIÓ NOVA CLIMA
DG 09.10 PLANTA SEGONA ADAPTACIÓ SALA TÈCNICA
DG 09.11 PLANTA SEGONA ZONA OBRES FALS SOSTRE
DG 10 PLANTA TERCERA GENERAL
DG 10.1 PLANTA TERCERA NORD INSTAL·LACIÓ EXISTENT AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 10.2 PLANTA TERCERA SUD INSTAL·LACIÓ EXISTENT AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 10.3 PLANTA TERCERA NORD INSTAL·LACIÓ EXISTENT CLIMA
DG 10.4 PLANTA TERCERA SUD INSTAL·LACIÓ EXISTENT CLIMA
DG 10.5 PLANTA TERCERA NORD INSTAL·LACIÓ NOVA AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 10.6 PLANTA TERCERA SUD INSTAL·LACIÓ NOVA AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 10.7 PLANTA TERCERA CENTRAL INSTAL·LACIÓ NOVA AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 10.8 PLANTA TERCERA NORD INSTAL·LACIÓ NOVA CLIMA
DG 10.9 PLANTA TERCERA SUD INSTAL·LACIÓ NOVA CLIMA
DG 10.10 PLANTA TERCERA CENTRAL INSTAL·LACIÓ NOVA CLIMA
DG 10.11 PLANTA TERCERA ADAPTACIÓ SALA TÈCNICA
DG 10.12 PLANTA TERCERA ZONA OBRES FALS SOSTRE
DG 11 PLANTA QUARTA GENERAL
DG 11.1 PLANTA QUARTA NORD INSTAL·LACIÓ EXISTENT AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 11.2 PLANTA QUARTA SUD INSTAL·LACIÓ EXISTENT AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 11.3 PLANTA QUARTA NORD INSTAL·LACIÓ EXISTENT CLIMA
DG 11.4 PLANTA QUARTA SUD INSTAL·LACIÓ EXISTENT CLIMA
DG 11.5 PLANTA QUARTA NORD INSTAL·LACIÓ NOVA AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 11.6 PLANTA QUARTA SUD INSTAL·LACIÓ NOVA AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 11.7 PLANTA QUARTA NORD INSTAL·LACIÓ NOVA CLIMA
DG 11.8 PLANTA QUARTA SUD INSTAL·LACIÓ NOVA CLIMA
DG 11.9 PLANTA QUARTA CENTRAL INSTAL·LACIÓ NOVA CLIMA
DG 11.10 PLANTA QUARTA ADAPTACIÓ SALA TÈCNICA
DG 11.11 PLANTA QUARTA ZONA OBRES FALS SOSTRE
DG 12 PLANTA CINQUENA GENERAL
DG 12.1 PLANTA CINQUENA NORD INSTAL·LACIÓ EXISTENT AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 12.2 PLANTA CINQUENA SUD INSTAL·LACIÓ EXISTENT AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 12.3 PLANTA CINQUENA NORD INSTAL·LACIÓ EXISTENT CLIMA
DG 12.4 PLANTA CINQUENA SUD INSTAL·LACIÓ EXISTENT CLIMA
DG 12.5 PLANTA CINQUENA NORD INSTAL·LACIÓ NOVA AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
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DG 12.6 PLANTA CINQUENA SUD INSTAL·LACIÓ NOVA AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 12.7 PLANTA CINQUENA NORD INSTAL·LACIÓ NOVA CLIMA
DG 12.8 PLANTA CINQUENA SUD INSTAL·LACIÓ NOVA CLIMA
DG 12.9 PLANTA CINQUENA CENTRAL INSTAL·LACIÓ NOVA CLIMA
DG 12.10 PLANTA CINQUENA ADAPTACIÓ SALA TÈCNICA
DG 12.11 PLANTA CINQUENA ZONA OBRES FALS SOSTRE
DG 13 PLANTA SISSENA GENERAL
DG 13.1 PLANTA SISSENA INSTAL·LACIÓ EXISTENT AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 13.2 PLANTA SISSENA INSTAL·LACIÓ EXISTENT CLIMA
DG 13.3 PLANTA SISSENA INSTAL·LACIÓ NOVA AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 13.4 PLANTA SISSENA INSTAL·LACIÓ NOVA CLIMA
DG 13.5 PLANTA SISSENA ADAPTACIÓ SALA TÈCNICA
DG 14 FAÇANA ZONA DE TREBALL FASE III
DG 15 ESQUEMA PRINCIPI CANONADES PRINCIPALS AFS-ACS-RETORN-FLUXOR
DG 15.1 ESQUEMA PRINCIPI CANONADES PRINCIPALS CLIMA-CALEFACCIÓ
DG 16 ESQUEMA GENERAL PRINCIPI CALEFACCIÓ FASE III
DG 17 ESQUEMA GENERAL PRINCIPI FRED CLIMATITZACIÓ FASE III
DG 18 ESQUEMA GENERAL PRINCIPI AIGUA FREDA SANITÀRIA (AFS) I FLUXORS
DG 19 ESQUEMA GENERAL PRINCIPI AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) I RETORN
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

CAPÍTULO 01 PLANTA SOTERRANI

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

01.04.01.01.01.01 m

16,00

128,00

TOTAL ELEMENTO 01.01.01.01.01 FONTANERÍA...........................

128,00

200,00

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 8"-40 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 219 mm para tuberías de 8", colocada.

Oficial 1ª fontanero
8,00

16,87

3.374,00

TOTAL ELEMENTO 01.04.01.01.01 CANALIZACIONES .................

3.374,00

ELEMENTO 01.01.01.01.02 CALEFACCIÓN
01.01.01.01.02.01 h

Oficial 1ª calefactor
16,00

128,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.04.01.01 INSTALACIONES .................

3.374,00

TOTAL ELEMENTO 01.01.01.01.02 CALEFACCIÓN........................

128,00

TOTAL APARTADO 01.04.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS ............

3.374,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 AISLAMIENTOS...............................

3.374,00

8,00

ELEMENTO 01.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN
01.01.01.01.03.01 h

Oficial primera climatización
8,00

16,50

132,00

TOTAL ELEMENTO 01.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN.....................

132,00

SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 01.05.01 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 01.05.01.01 TERMÒMETRE
01.05.01.01.01

ELEMENTO 01.01.01.01.04 ELECTRICIDAD
01.01.01.01.04.01 h

01.01.01.01.04.02 h

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

Encargado especializado instalación eléctrica

1,00
8,00

20,00

160,00

8,00

18,00

144,00

TOTAL ELEMENTO 01.01.01.01.04 ELECTRICIDAD.......................

304,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.01.01 INSTALACIONES .................

692,00

Oficial especializado instalación eléctrica

12,25

12,25

TOTAL SUBAPARTADO 01.05.01.01 TERMÒMETRE......................

12,25

TOTAL APARTADO 01.05.01 TERMÒMETRES.................................

12,25

APARTADO 01.05.02 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 01.05.02.01 MANÒMETRE
01.05.02.01.01

u

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

SUBAPARTADO 01.01.01.02 VARIOS
ELEMENTO 01.01.01.02.01 PINTURAS
01.01.01.02.01.01 h

1,00

Oficial 1ª pintor
8,00

15,50

124,00

TOTAL ELEMENTO 01.01.01.02.01 PINTURAS ...............................

124,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.01.02 VARIOS .................................

124,00

TOTAL APARTADO 01.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS..........

816,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MANO DE OBRA..............................

816,00

01.05.03.01.01

m

PLANTA soterrani

25

01.05.04.01.01

25,00

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=204.2 mm 2B

198,35

39.670,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.05.03.01 TUBERÍA DE ACERO............

39.670,00

TOTAL APARTADO 01.05.03 DISTRIBUCIÓN INTERIOR..............

39.670,00

3,53

88,25

TOTAL APARTADO 01.02.01 DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS.....

88,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES..............................

88,25

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN150 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 6" de diámetro, d'acer inox, colocada
mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

01.05.04.01.02

6,00

420,44

2.522,64

4,00

530,32

2.121,28

TOTAL SUBAPARTADO 01.05.04.01 LLAVES COMPUERTA.........

4.643,92

ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN200 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 8" de diámetro, d'acer inox, colocada
mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

m² Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

25

10,58

200,00

SUBCAPÍTULO 01.03 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO 01.03.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO 01.03.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES

PLANTA SOTERRANI

TOTAL APARTADO 01.05.02 MANÒMETRES...................................

APARTADO 01.05.04 LLAVES
SUBAPARTADO 01.05.04.01 LLAVES COMPUERTA

25,00

01.03.01.01.01

10,58

10,58

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 204.2 mm de diàmetre nominal 2B, i
col.locat superficialment.

m² LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.

10,58

TOTAL SUBAPARTADO 01.05.02.01 MANÒMETRE........................

APARTADO 01.05.03 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 01.05.03.01 TUBERÍA DE ACERO

SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES
APARTADO 01.02.01 DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
01.02.01.01

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.04 AISLAMIENTOS
APARTADO 01.04.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 01.04.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 01.04.01.01.01 CANALIZACIONES

SUBCAPÍTULO 01.01 MANO DE OBRA
APARTADO 01.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 01.01.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 01.01.01.01.01 FONTANERÍA
01.01.01.01.01.01 h

RESUMEN

SUBAPARTADO 01.05.04.02 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
01.05.04.02.01

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

25,00
28,00

700,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.03.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES..

25,00

700,00

1,00

1.150,00

1.150,00

1.150,00

45.486,75

TOTAL APARTADO 01.03.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES...............

700,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.05.04.02
TES COLZES FILTRES ACCESSORIS VARIS ACER INOX
TOTAL APARTADO 01.05.04 LLAVES..............................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS

700,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA...
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

SUBCAPÍTULO 01.06 COMPTATGE SISTEMA TREND
01.06.01

u

01.09.02.01

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

2.604,44

01.09.02.02

291,81

1.459,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 COMPTATGE SISTEMA TREND......

9.272,37

01.09.02.03

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

01.09.02.04

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

01.09.02.05
337,05

337,05

TOTAL SUBAPARTADO 01.07.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón,
l d ill
j
á i )
TOTAL APARTADO 01.07.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD
(I t )
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............

337,05
337,05

u

01.09.02.06

27,08

u

4,00

5,31

21,24

2,00

4,61

9,22

2,00

7,50

15,00

4,00

6,48

25,92

8,00

0,24

1,92

2,00

14,00

28,00

3,00

0,70

2,10

3,00

1,56

4,68

3,00

2,20

6,60

3,00

5,05

15,15

3,00

5,27

15,81

3,00

36,78

110,34

3,00

52,10

156,30

3,00

55,73

167,19

3,00

5,68

17,04

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

u

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

01.09.02.07

u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe
1,00

20,00

20,00

ud Desinfeccio canonades

01.09.02.08

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

1,00

750,00

750,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.08.01.01 INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA
TOTAL APARTADO 01.08.01 PRUEBAS DE SERVICIO..................

770,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 CONTROL DE CALIDAD .................

770,00

770,00

01.09.02.09

u

Mascareta,protecció respiratòria

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

01.09.02.10

u

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

SUBCAPÍTULO 01.09 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 01.09.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

01.09.02.11
10,00

6,12

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

61,20

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

01.09.01.03

6,77

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

337,05

SUBCAPÍTULO 01.08 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 01.08.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 01.08.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

01.09.01.02

4,00

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

1,00

01.09.01.01

IMPORTE

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

SUBCAPÍTULO 01.07 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 01.07.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 01.07.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

01.08.01.01.02

PRECIO

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

5,00

01.08.01.01.01

u

7.813,32

Comptador d'aigua sèrie EW171 per a aigua freda amb certificat M

Comptador d'aigua sèrie EW171 per a aigua freda amb certificat MID, Q3 = 40 m3 / h, DN50, Tº
Max 30 ° C i distància entre vies de 200MM. Compatible amb mòduls de comunicacions. connexions embridades

01.07.01.01.01

CANTIDAD

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
3,00

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

APARTADO 01.09.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN80 connexió embridada, QP = 40 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

01.06.02

RESUMEN

10,00

8,86

88,60

40,00

1,09

43,60

01.09.02.12

u

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

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

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

01.09.01.04

U

01.09.02.13

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

2,00
U

35,16

70,32

01.09.02.14

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

1,00
H

u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

01.09.01.06

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

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

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.

01.09.01.05

u

65,00

65,00

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

01.09.02.15

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.
10,00

31,31

TOTAL APARTADO 01.09.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS
NOCOSOMIALS

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

313,10

641,82

u

01.09.02.16

u

Parella botes mitja canya

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

01.09.02.17

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.09.03.01

24,01

72,03

u

01.09.03.02

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

u

01.09.03.03
3,00

2,20

6,60

3,00

13,19

39,57

m

251,52

u

01.09.03.06

43,30

01.09.03.07

86,07

Faixa prot.dorsolumbar

01.09.03.08

21,84

01.09.03.09
22,97

01.09.03.10
12,40

01.09.03.12

7,00

31,84

222,88

10,00

24,89

248,90

5,00

5,11

25,55

3,00

39,29

117,87

50,00

1,37

68,50

10,00

2,25

22,50

1,00

23,05

23,05

1,00

23,05

23,05

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

u

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

u

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

m

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

m

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

u

Topall p/descàr.camió excav.,ampl.=4m,fusta/met.,desm.

23,58

70,74

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

TOTAL APARTADO 01.09.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ

1.431,90

COL LECTIVA
APARTADO 01.09.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL
DEL PERSONAL D'OBRA
5,00

u

109,60

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

01.09.02.29

u

50,91

Davantal p/sold.,serratge

3,00
u

10,96

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
16,97

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

01.09.02.28

10,00

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

37,20

01.09.03.11

3,00
u

475,30

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

01.09.02.27

u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

3,00
u

47,53

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

114,85

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

01.09.02.26

10,00

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

65,52

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

5,00
u

49,90

Senyal manual p/senyalis.

86,07

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

01.09.02.25

4,99

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

3,00
u

10,00

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

129,90

Faixa de protecció dorsolumbar

01.09.02.24

u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

1,00
u

44,80

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

251,52

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

01.09.02.23

4,48

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3,00
u

10,00
Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Senyal manual per a senyalista

01.09.03.05

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

01.09.02.22

01.09.03.04

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

1,00
u

IMPORTE

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

01.09.02.21

PRECIO

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

01.09.02.20

CANTIDAD

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

01.09.02.19

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

3,00
u

RESUMEN

APARTADO 01.09.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

01.09.02.18

CÓDIGO

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

25,39

126,95

01.09.04.01

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001
1,00

TOTAL APARTADO 01.09.02 EQUIPS PROTECCIÓ
INDIVIDUAL

60,72

60,72

01.09.04.02

u

16,00

37,72

603,52

1,00

51,44

51,44

1,00

84,86

84,86

1,00

51,63

51,63

3,00

1,75

5,25

2,00

103,70

207,40

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

1.736,17
01.09.04.03

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

01.09.04.04

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

01.09.04.05

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

01.09.04.06

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

01.09.04.07

h

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

20,00

17,19

343,80

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

02.01.01.01.01

h

2,00

224,78

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

02.01.02.01.01.01 h

146,78

293,56

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
156,78

17,24

256,00

24,00

192,00

TOTAL ELEMENTO 02.01.02.01.01 TALADROS ..............................

192,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.02.01 HORMIGONES......................

192,00

13,00

51,72

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
5,00
u

256,00

TOTAL APARTADO 02.01.01 MANO DE OBRA CONVENIO............

313,56

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

3,00

01.09.04.13

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.01.01 MANO DE OBRA ESPECIAL

02.01.02.02.01.01 m² Mano obra bloque hormigón 20 cm

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

u

13,74

9,00

117,00

TOTAL ELEMENTO 02.01.02.02.01 BLOQUES HORMIGÓN...........

117,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.02.02 FÁBRICAS ............................

117,00

SUBAPARTADO 02.01.02.03 COLOCACIONES
02.01.02.03.01

m² Mano obra colocación puerta metálica

02.01.02.03.02

m² Mano obra descarga, elevación, distribución y limpieza

8,00

10,50

84,00

71,00

6,50

461,50

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.02.03 COLOCACIONES..................

545,50

68,70

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

01.09.04.14

u

4,00

54,25

217,00

1,00

177,16

177,16

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

h

17,19

8,00

177,50

355,00

02.01.02.04.03.01 h

Oficial primera climatización

Reunió comitè S/S 6 pers.

8,00

123,17

TOTAL APARTADO 01.09.05 DESPESES FORMACIÓ
SEGURETAT PERSONAL
APARTADO 01.09.06 MEDICINA PREVENTIVA

369,51

1.240,21

Reconeixement med.

Reconeixement mèdic
5,00
01.09.06.02

u

30,00

132,00

TOTAL ELEMENTO 02.01.02.04.03 CLIMATIZACIÓN.....................

132,00

02.01.02.04.04.01 h

Encargado especializado instalación eléctrica

02.01.02.04.04.02 h

Oficial especializado instalación eléctrica

150,00

8,00

20,00

160,00

8,00

18,00

144,00

TOTAL ELEMENTO 02.01.02.04.04 ELECTRICIDAD.......................

304,00

ELEMENTO 02.01.02.04.05 INFORMÁTICA
02.01.02.04.05.01 h
2,00

u

16,50

ELEMENTO 02.01.02.04.04 ELECTRICIDAD

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

01.09.06.03

128,00

128,00

ELEMENTO 02.01.02.04.03 CLIMATIZACIÓN

3,00

u

16,00

TOTAL ELEMENTO 02.01.02.04.02 CALEFACCIÓN........................

515,70

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

01.09.06.01

128,00

128,00

Oficial 1ª calefactor

Curs.prim.aux+socorr

2,00
u

8,00

02.01.02.04.02.01 h

Curset de primers auxilis i socorrisme

01.09.05.03

16,00

TOTAL ELEMENTO 02.01.02.04.01 FONTANERÍA...........................
ELEMENTO 02.01.02.04.02 CALEFACCIÓN

Formació Seg.Salut

30,00
u

Oficial 1ª fontanero

2.919,16

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

01.09.05.02

SUBAPARTADO 02.01.02.04 INSTALACIONES
ELEMENTO 02.01.02.04.01 FONTANERÍA
02.01.02.04.01.01 h

TOTAL APARTADO 01.09.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL
PERSONAL
D'OBRA
APARTADO 01.09.05 DESPESES FORMACIÓDEL
SEGURETAT
PERSONAL
01.09.05.01

256,00

SUBAPARTADO 02.01.02.02 FÁBRICAS
ELEMENTO 02.01.02.02.01 BLOQUES HORMIGÓN

2,00

01.09.04.12

32,00

Mano obra Equipo Perforación Taladro

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

u

8,00

8,00
2,00

01.09.04.11

IMPORTE

APARTADO 02.01.02 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 02.01.02.01 HORMIGONES
ELEMENTO 02.01.02.01.01 TALADROS

449,56

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

01.09.04.10

PRECIO

Equipo perforador especializado

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

01.09.04.09

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 02.01 MANO DE OBRA
APARTADO 02.01.01 MANO DE OBRA CONVENIO
SUBAPARTADO 02.01.01.01 MANO DE OBRA ESPECIAL

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

01.09.04.08

RESUMEN

CAPÍTULO 02 SALA NOVA COL·LECTORS

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

103,08

206,16

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00

67,27

134,54

TOTAL APARTADO 01.09.06 MEDICINA PREVENTIVA................

490,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 SEGURETAT I SALUT LABORAL...

8.459,96

TOTAL CAPÍTULO 01 PLANTA SOTERRANI ........................................................................................................

Técnico programador
8,00

36,00

288,00

TOTAL ELEMENTO 02.01.02.04.05 INFORMÁTICA.........................

288,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.02.04 INSTALACIONES .................

980,00

69.304,38
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBAPARTADO 02.01.02.05 VARIOS
ELEMENTO 02.01.02.05.01 PINTURAS
02.01.02.05.01.01 h

Oficial 1ª pintor
8,00

15,50

TOTAL ELEMENTO 02.01.02.05.01 PINTURAS ...............................

124,00

124,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.02.05 VARIOS .................................

124,00

TOTAL APARTADO 02.01.02 MANO DE OBRA DE OFICIOS..........

1.958,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MANO DE OBRA..............................

2.214,50

PRECIO

IMPORTE

TOTAL ELEMENTO 02.04.01.01.01 CANALIZACIONES .................

1.889,88

TOTAL SUBAPARTADO 02.04.01.01 INSTALACIONES .................

1.889,88

TOTAL APARTADO 02.04.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS ............

1.889,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 AISLAMIENTOS...............................

1.889,88

SUBCAPÍTULO 02.05 PAVIMENTOS
APARTADO 02.05.01 PAVIMENTOS DE CEMENTO Y RECRECIDOS
SUBAPARTADO 02.05.01.01 SOLERAS C/TRATAMIENTO SUPERFICIAL
02.05.01.01.01

m² PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO C 1/2/3

m². Pavimento continuo de hormigón HNE-17,5 N/mm² de 10 cm de espesor, con acabado impreso
y color a elegir, con una resistencia al deslizamiento Rd (s/ UNE-ENV 12633) en función de la ubicación interior (CLASE 1, 2 ó 3) o exterior (CLASE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1, i/ejecución de
juntas de retracción y construcción, aditivos y limpieza.

SUBCAPÍTULO 02.02 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO
APARTADO 02.02.01 TUBERÍAS
SUBAPARTADO 02.02.01.01 TUBERÍAS DE PVC
ELEMENTO 02.02.01.01.01 COLGADAS
02.02.01.01.01.01 m

CANTIDAD

16,01

1.136,71

TOTAL SUBAPARTADO 02.05.01.01 SOLERAS
C/TRATAMIENTO SUPERFICIAL
TOTAL APARTADO 02.05.01 PAVIMENTOS DE CEMENTO Y
RECRECIDOS
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 PAVIMENTOS...................................

71,00

1.136,71

TUBERÍA PVC 110 mm COLGADA

m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente
mínima del 1 % , i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
10,00

10,97

109,70

TOTAL ELEMENTO 02.02.01.01.01 COLGADAS..............................

109,70
02.06.01.01.01

ud. Sifón en línea de PVC serie C, de Jimten, de 110 mm de diámetro, unión por adhesivo, para
prevenir el retorno de olores desde la red general de alcantarillado al sistema de desagüe del edificio,
instalado normalmente cerca de la acometida dentro de la finca, i/ p.p. de piezas especiales, según
CTE/DB-HS 5.

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C
8,00

1,00

87,33

87,33

TOTAL ELEMENTO 02.02.01.01.02 SIFONES .................................

87,33

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.01.01 TUBERÍAS DE PVC..............

197,03

TOTAL APARTADO 02.02.01 TUBERÍAS..........................................

197,03

12,25

98,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.06.01.01 TERMÒMETRE......................

98,00

TOTAL APARTADO 02.06.01 TERMÒMETRES.................................

98,00

APARTADO 02.06.02 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 02.06.02.01 MANÒMETRE
02.06.02.01.01

u

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

APARTADO 02.02.02 ARQUETAS, POZOS Y SUMIDEROS
SUBAPARTADO 02.02.02.01 SUMIDEROS SIFÓNICOS
02.02.02.01.01

8,00

ud SUMIDERO SIFÓNICO PVC D=90/110 mm

ud. Sumidero sifónico de PVC D=90/110mm totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.
1,00

20,37

20,37

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.02.01 SUMIDEROS SIFÓNICOS...

20,37

TOTAL APARTADO 02.02.02 ARQUETAS, POZOS Y
SUMIDEROS
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 RED HORIZONTAL DE
SANEAMIENTO

20,37

02.06.03.01.01

m

TOTAL SUBAPARTADO 02.06.02.01 MANÒMETRE........................

84,64

TOTAL APARTADO 02.06.02 MANÒMETRES...................................

84,64

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=154.2 mm 2B

46,00

m³ HORMIGÓN HNE-15/P/20 EN SOLERA

165,31

7.604,26

TOTAL SUBAPARTADO 02.06.03.01 TUBERÍA DE ACERO............

7.604,26

TOTAL APARTADO 02.06.03 DISTRIBUCIÓN INTERIOR..............

7.604,26

APARTADO 02.06.04 LLAVES
SUBAPARTADO 02.06.04.01 VÁLVULAS EQUILIBRADORAS
02.06.04.01.01
8,00

153,00

1.224,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.03.01.01 HORMIGÓN EN SOLERA.....

1.224,00

TOTAL APARTADO 02.03.01 SOLERAS...........................................

1.224,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 CIMENTACIONES............................

1.224,00

Valv.equilib.rosca.6" Amb Vàlvula Buidat

Vàlvula d'equilibrat roscada, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i amb dispositiu de buidat, tipus TA-STAD de Tour & Andersson o equivalent, instal.lada. Accessoris connexionat d'acer inoxidable.

4,00

1.250,95

TOTAL SUBAPARTADO 02.06.04.01 VÁLVULAS
EQUILIBRADORAS
SUBAPARTADO 02.06.04.02 VÁLVULAS DE RETENCIÓN

SUBCAPÍTULO 02.04 AISLAMIENTOS
APARTADO 02.04.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 02.04.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 02.04.01.01.01 CANALIZACIONES

02.06.04.02.01

5.003,80

5.003,80

Vàlvula retenció 6" inox

Vàlvula de retenció 6", a disc PN 63 Construcció: acer inox. CF8M (316) microfusión. Extrems:
rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1). Disc i ressort: AISI 316. PN63, temp: -20ºC +240ºC.

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 6"-40 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 169 mm para tuberías de 6", colocada.

02.04.01.01.01.02 m

84,64

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 154.2 mm de diàmetre nominal 2B, i
col.locat superficialment.

217,40

m³. Solera realizada con hormigón HNE-15 N/mm² de resistencia característica, tax. del árido 20
mm elaborado en obra, i/vertido y compactado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Según EHE-08.

02.04.01.01.01.01 m

10,58

APARTADO 02.06.03 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 02.06.03.01 TUBERÍA DE ACERO

SUBCAPÍTULO 02.03 CIMENTACIONES
APARTADO 02.03.01 SOLERAS
SUBAPARTADO 02.03.01.01 HORMIGÓN EN SOLERA
02.03.01.01.01

1.136,71

SUBCAPÍTULO 02.06 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 02.06.01 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 02.06.01.01 TERMÒMETRE

ELEMENTO 02.02.01.01.02 SIFONES
02.02.01.01.02.01 ud SIFÓN EN LÍNEA PVC 110 mm

1.136,71

4,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.06.04.02 VÁLVULAS DE
RETENCIÓN
46,00

13,56

623,76

12,00

40,15

481,80

12,00

65,36

784,32

353,08

1.412,32

1.412,32

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION MT 10"-40 mm

m. Aislamiento térmicoacústico de tuberías con coquilla moldeada de lana de roca y estructura concéntrica, ISOVER TECH PIPE SECTION MT (Coquilla AT-LR) de 40 mm de espesor y 1,20 m
por pieza, con diámetro interior de 273 mm para tuberías de 10", para una temperatura límite de empleo de 650°C, colocada.

02.04.01.01.01.03 m

AISLAM. TUB. ISOVER CLIMPIPE SECTION ALU2 12"-40 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías de calefacción con elementos moldeados de lana de vidrio y estructura concéntrica que lleva practicada una abertura en su generatriz para permitir su colocación sobre la tubería y están provistas de un recubrimiento de aluminio reforzado con una lengüeta autoadhesiva que permite el fácil cierre, ISOVER CLIMPIPE SECTION ALU2 (Cubretuberías BT-LV) de
40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 219 mm para tuberías de 12", para
una temperatura límite de empleo de 120°C, colocada.
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

SUBAPARTADO 02.06.04.03 LLAVES COMPUERTA
02.06.04.03.01

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

43,99

131,97

TOTAL SUBAPARTADO 02.07.03.01 BASES ESTANCAS..............

131,97

TOTAL APARTADO 02.07.03 BASES DE ENCHUFE.......................

131,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS....

906,87

APARTADO 02.07.03 BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO 02.07.03.01 BASES ESTANCAS

ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN150 mm.
02.07.03.01.01

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 6" de diámetro, d'acer inox, colocada
mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
420,44

3.363,52

TOTAL SUBAPARTADO 02.06.04.03 LLAVES COMPUERTA.........

8,00

3.363,52

ud BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado
en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de
750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=80 toma
de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.

SUBAPARTADO 02.06.04.04 COL·LECTORS
02.06.04.04.01

Col·lector 10" acer inoxidable amb aillament

02.06.04.04.02

4,00

556,50

2.226,00

4,00

454,24

1.816,96

2,00

635,20

1.270,40

Col·lector 8" acer inoxidable amb aillament

02.06.04.04.03

SUBCAPÍTULO 02.08 ILUMINACIÓN
APARTADO 02.08.01 ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 02.08.01.01 LUMINARIAS DE SUPERFICIE

Col·lector 12" acer inoxidable amb aillament

TOTAL SUBAPARTADO 02.06.04.04 COL·LECTORS.....................

02.08.01.01.01

5.313,36

SUBAPARTADO 02.06.04.05 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
02.06.04.05.01

ud LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

3,00
1,00

1.150,00

1.150,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.06.04.05
TES COLZES FILTRES ACCESSORIS VARIS ACER INOX
TOTAL APARTADO 02.06.04 LLAVES..............................................

1.150,00
16.243,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA...

24.029,90

TOTAL SUBAPARTADO 02.08.01.01 LUMINARIAS DE

m

02.08.01.02.01

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie
o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o
negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

1,00

20,00
m

5,55

111,00

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
5,92

118,40

TOTAL SUBAPARTADO 02.07.01.01 USOS VARIOS......................

229,40

02.09.01.01

BANDEJA UNEX DE 60x100 mm

m. Bandeja de u23x (pvc-m1 rohs) serie 66 de Unex, de color gris, perforada, de 60x100 mm, sin
separadores, ref.66100, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes y
montada sobre soportes horizontales.

02.09.01.02

217,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 ILUMINACIÓN .................................

217,33

ud Bomba simple para distribución calefacción,climatización

8,00

8.711,00

69.688,00

8,00

580,00

4.640,00

8,00

3.406,00

27.248,00

4,00

ud Sonda Sedical FDE28 04 M00 5 CL

ud. Sonda Sedical FDE28 04 M 005 CL de presión diferencial agua(0...10V/24 VAC) 25 mca
20,00

20,63

TOTAL SUBAPARTADO 02.07.01.02 BANDEJAS PARA
CIRCUITOS
TOTAL APARTADO 02.07.01 CIRCUITOS INTERIORES Y
EXTERIORES

412,60

412,60

02.09.01.03

ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

02.09.01.04

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar
JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

ud Variador de frecuencia Sedical VSE550-01-04A-4.

Variador de frecuencia Sedical VSE550-01-045A-4. 3 x 400 Vac. Protección IP21. Potencia motor
22 Kw. Intensidad máxima 45 A.

642,00

APARTADO 02.07.02 PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO 02.07.02.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO
02.07.02.01.01

88,06

88,06

ud. Bomba simple Sedical SIM 125/415.1-22.0/K de rotor seco en línea para calefacción, climatización y usos industriales. Ejecución en hierro fundido. Motor clasificación IE3 alimentación trifásica
3x380/460 Vca 50 Hz. Conexión embridada DN 125. Índice EEI>0.4. PN 10. Tª de trabajo mínima
-15ºC. máxima +120ºC

SUBAPARTADO 02.07.01.02 BANDEJAS PARA CIRCUITOS
m

88,06

TOTAL SUBAPARTADO 02.08.01.02 ALUMBRADO DE
EMERGENCIA
TOTAL APARTADO 02.08.01 ILUMINACIÓN INTERIOR.................

SUBCAPÍTULO 02.09 BOMBEIG CALEFACCIÓ-REFRIGERACIÓ
APARTADO 02.09.01 BOMBAS DE CIRCULACIÓN
20,00

02.07.01.02.01

129,27

ud EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

02.07.01.01.02

129,27

SUBAPARTADO 02.08.01.02 ALUMBRADO DESUPERFICIE
EMERGENCIA

SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO 02.07.01 CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO 02.07.01.01 USOS VARIOS
02.07.01.01.01

43,09

ud Armari elèctric de regulació Sedical

ud. Armari elèctric de regulació Sedical per a allotjament del 2 variadors de frequència per armari.

3,00

31,88

95,64

TOTAL SUBAPARTADO 02.07.02.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO.

95,64

5.159,00

20.636,00

TOTAL APARTADO 02.09.01 BOMBAS DE CIRCULACIÓN ...........

122.212,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 BOMBEIG
CALEFACCIÓ REFRIGERACIÓ

122.212,00

SUBAPARTADO 02.07.02.02 PULSADORES
02.07.02.02.01

ud PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por
pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.
37,26

37,26

TOTAL SUBAPARTADO 02.07.02.02 PULSADORES......................

1,00

37,26

TOTAL APARTADO 02.07.02 PUNTOS DE LUZ...............................

132,90
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.10 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO 02.10.01 PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO 02.10.01.01 PUERTAS METÁLICAS
02.10.01.01.01

CÓDIGO

02.12.01.01.01

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

337,05

337,05

TOTAL SUBAPARTADO 02.12.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón,
l d ill t j
t
á i )
TOTAL APARTADO 02.12.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD
(I
)
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.12 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............

337,05

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

1,00

194,14

194,14

TOTAL SUBAPARTADO 02.10.01.01 PUERTAS METÁLICAS ........

194,14

TOTAL APARTADO 02.10.01 PUERTAS CORTAFUEGOS...............

194,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.10 PROTECCIÓN CONTRA

194,14

SUBCAPÍTULO 02.11 COMPTATGE SISTEMAINCENDIOS
TREND
u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

APARTADO 02.12.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 02.12.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego
con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a
otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de
calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100
mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible
de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z"
electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

02.11.01

RESUMEN

337,05
337,05

SUBCAPÍTULO 02.13 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 02.13.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 02.13.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
02.13.01.01.01

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

02.13.01.01.02

1,00

20,00

1,00

20,00

ud Desinfeccio canonades

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

Mòdul de comunicacions M-Bus per a comptadors de la sèrie EW110,

Mòdul de comunicacions M-Bus per a comptadors de la sèrie EW110, DN15-20
23,00
02.11.02

u

58,94

Mòdul de comunicacions M-Bus per a comptadors de la sèrie EW171

Mòdul de comunicacions M-Bus per a comptadors de la sèrie EW171
5,00
02.11.03

u

58,94

294,70

5 anys d'acord de manteniment de programari per 250-499 punts d'

1,00
u

750,00

770,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.13 CONTROL DE CALIDAD .................

770,00

228,00

228,00

02.14.01.01

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

TONN8 amb llicència per a 250 punts proxy amb un any d'actualitz

TONN8 amb llicència per a 250 punts proxy amb un any d'actualització de firmware
1,00
02.11.05

u

1.449,00

1.449,00

02.14.01.02

790,22

790,22

02.14.01.03

558,74

558,74

8,86

88,60

U

40,00

1,09

43,60

2,00

35,16

70,32

1,00

65,00

65,00

10,00

31,31

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.

02.14.01.05

U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

1,00
u

02.14.01.04

Desenvolupament de l'enginyeria i programació de les imatges i f

Desenvolupament de l'enginyeria i programació de les imatges i fitxers per al lloc central del sistema
de gestió centralitzada de l'edifici. Treballs d'enginyeria i programació dels controladors previstos,
d'acord amb les especificiaciones de projecte d'instal·lacions. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació d'una setmana de durada, tres persones més, per al correcte maneig de
les instal·lacions. Realització del llibre d'obra, contenint esquemes elèctrics, caràtules dels controladors, especificacions elèctriques dels materials, memòria de funcionament i manual de l'usuari.

02.11.08

10,00

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Convertidor RS232 / M-Bus fins a 20 mesuradors

1,00
u

61,20

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Convertidor RS232 / M-Bus fins a 20 mesuradors

02.11.07

6,12

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

Convertidor RS232 / M-Bus fins a 60 mesuradors

1,00
u

10,00
M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Convertidor RS232 / M-Bus fins a 60 mesuradors

02.11.06

770,00

SUBCAPÍTULO 02.14 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 02.14.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

5 anys d'acord de manteniment de programari per 250-499 punts d'TONN8

02.11.04

750,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.13.01.01 INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA
TOTAL APARTADO 02.13.01 PRUEBAS DE SERVICIO..................

1.355,62

2.254,29

2.254,29

02.14.01.06

Instal·lació elèctrica i cablejat corresponent a la canalització

H

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

Instal·lació elèctrica i cablejat corresponent a la canalització i cable necessaris per a la connexió dels
diversos elements de camp fins als controladors, ubicats en els seus respectius quadres de control.
(No inclou alimentació a 220 V ac a quadres) Quadres de control, incloent placa, Transformador , automàtic, endoll, bornes portafusibles, born a terra, canalons, carril i accessoris de muntatge.
2.940,00

2.940,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.11 COMPTATGE SISTEMA TREND......

1,00

9.870,57

TOTAL APARTADO 02.14.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS
NOCOSOMIALS
APARTADO 02.14.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
02.14.02.01

u

313,10

641,82

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

SUBCAPÍTULO 02.12 GESTIÓN DE RESIDUOS

02.14.02.02

u

4,00

6,77

27,08

4,00

5,31

21,24

2,00

4,61

9,22

2,00

7,50

15,00

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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

02.14.02.03

u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

02.14.02.04

u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

02.14.02.05

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

CÓDIGO

RESUMEN

02.14.02.21

u

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

u

6,48

25,92
02.14.02.22

Protector auditiu tap escuma

8,00
u

0,24

u

43,30

129,90

1,00

86,07

86,07

3,00

21,84

65,52

5,00

22,97

114,85

5,00

12,40

62,00

5,00

16,97

84,85

5,00

23,58

117,90

5,00

25,39

126,95

1,00

60,72

Faixa prot.dorsolumbar

28,00

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

02.14.02.24

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
3,00

u

3,00
Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

Faixa de protecció dorsolumbar
14,00

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

02.14.02.09

IMPORTE

1,92
02.14.02.23

2,00
u

u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

02.14.02.08

PRECIO

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

02.14.02.07

CANTIDAD

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795
4,00

02.14.02.06

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

0,70

2,10

Mascareta,protecció respiratòria
02.14.02.25

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
3,00
02.14.02.10

u

1,56

4,68

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell
02.14.02.26

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

u

2,20

6,60

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

02.14.02.27

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

u

5,05

02.14.02.28

5,27

02.14.02.29

36,78

110,34

02.14.03.01
3,00

u

52,10

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

02.14.03.02
3,00

u

55,73

167,19

u

5,68

02.14.03.04

02.14.03.05

24,01

72,03

02.14.03.06

4,99

49,90

u

10,00

47,53

475,30

10,00

10,96

109,60

7,00

31,84

222,88

10,00

5,11

51,10

5,00

39,29

196,45

3,00

1,37

4,11

Senyal manual p/senyalis.

u

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

u

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
2,20

6,60

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

3,00
u

10,00

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

02.14.03.07

13,19

u

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

02.14.02.20

44,80

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

3,00
u

4,48

Senyal manual per a senyalista

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

02.14.02.19

u

17,04

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

3,00
u

10,00
Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

02.14.02.18

m

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

02.14.03.03

3,00
02.14.02.17

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

Parella botes mitja canya

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

60,72

1.842,07

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

156,30

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

02.14.02.16

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

TOTAL APARTADO 02.14.02 EQUIPS PROTECCIÓ
INDIVIDUAL
APARTADO 02.14.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ
COL·LECTIVA

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

02.14.02.15

u

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

3,00
u

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

15,81

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

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

02.14.02.14

u

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
3,00

u

Davantal p/sold.,serratge

15,15

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

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

02.14.02.13

u

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
3,00

02.14.02.12

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471
3,00

02.14.02.11

u

39,57

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

02.14.03.08

m

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

02.14.03.09
1,00

251,52

251,52

Página
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u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

02.14.03.10

RESUMEN

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

23,05

23,05

CÓDIGO

1,00
u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

h

30,00

17,19

515,70

2,00

177,50

355,00

3,00

123,17

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

02.14.03.11

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

APARTADO 02.14.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
02.14.05.01

Topall p/descàr.camió excav.,ampl.=4m,fusta/met.,desm.

RESUMEN

23,05

23,05

02.14.05.02

u

Curs.prim.aux+socorr

Curset de primers auxilis i socorrisme

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

02.14.05.03

u

Reunió comitè S/S 6 pers.

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
1,00
02.14.03.12

m

24,89

24,89

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
10,00

2,25

TOTAL APARTADO 02.14.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ
COL LECTIVA
APARTADO 02.14.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL
DEL PERSONAL D'OBRA
02.14.04.01

h

22,50

1.247,63

37,72

u

u

02.14.06.03
1,00

51,44

51,44

1,00

84,86

84,86

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

u

5,00

30,00

150,00

2,00

103,08

206,16

2,00

67,27

134,54

TOTAL APARTADO 02.14.06 MEDICINA PREVENTIVA................

490,70

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.14 SEGURETAT I SALUT LABORAL...

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

02.14.04.05

u

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

02.14.04.04

Reconeixement med.

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

603,52

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

02.14.04.03

u

1,00

51,63

51,63

3,00

1,75

5,25

2,00

103,70

207,40

20,00

17,19

343,80

2,00

224,78

449,56

2,00

146,78

293,56

2,00

156,78

313,56

3,00

17,24

51,72

5,00

13,74

68,70

4,00

54,25

217,00

1,00

177,16

369,51

1.240,21

Reconeixement mèdic

02.14.06.02
16,00

u

02.14.06.01

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

02.14.04.02

TOTAL APARTADO 02.14.05 DESPESES FORMACIÓ
SEGURETAT PERSONAL
APARTADO 02.14.06 MEDICINA PREVENTIVA

TOTAL CAPÍTULO 02 SALA NOVA COL·LECTORS.............................................................................................

8.381,59
173.601,94

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

02.14.04.06

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

02.14.04.07

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

02.14.04.08

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

02.14.04.09

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

02.14.04.10

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

02.14.04.11

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

02.14.04.12

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

02.14.04.13

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

02.14.04.14

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 02.14.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL
DEL PERSONAL D'OBRA

177,16

2.919,16
Página
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

252,00

6,01

1.514,52

TOTAL ELEMENTO 03.03.01.01.01 CANALIZACIONES .................

2.579,06

TOTAL SUBAPARTADO 03.03.01.01 INSTALACIONES .................

2.579,06

TOTAL APARTADO 03.03.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS ............

2.579,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 AISLAMIENTOS...............................

2.579,06

CAPÍTULO 03 PLANTA BAIXA NORD
SUBCAPÍTULO 03.01 MANO DE OBRA
APARTADO 03.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 03.01.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 03.01.01.01.01 FONTANERÍA
03.01.01.01.01.01 h

Oficial 1ª fontanero
8,00

16,00

128,00

TOTAL ELEMENTO 03.01.01.01.01 FONTANERÍA...........................

128,00

SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 03.04.01 PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO 03.04.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC

ELEMENTO 03.01.01.01.02 CALEFACCIÓN
03.01.01.01.02.01 h

03.04.01.01.01

Oficial 1ª calefactor
16,00

128,00

TOTAL ELEMENTO 03.01.01.01.02 CALEFACCIÓN........................

8,00

128,00

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre
5,00

ELEMENTO 03.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN
03.01.01.01.03.01 h

Oficial primera climatización
8,00

16,50

132,00

TOTAL ELEMENTO 03.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN.....................

132,00

03.01.01.01.04.01 h

20,00

18,00

144,00

TOTAL ELEMENTO 03.01.01.01.04 ELECTRICIDAD.......................

304,00

36,00

288,00

TOTAL ELEMENTO 03.01.01.01.05 INFORMÁTICA.........................

288,00

TOTAL SUBAPARTADO 03.01.01.01 INSTALACIONES .................

980,00

Oficial 1ª pintor
15,50

124,00

TOTAL ELEMENTO 03.01.01.02.01 PINTURAS ...............................

124,00

TOTAL SUBAPARTADO 03.01.01.02 VARIOS .................................

124,00

TOTAL APARTADO 03.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS..........

1.104,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MANO DE OBRA..............................

1.104,00

SUBCAPÍTULO 03.02 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO 03.02.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO 03.02.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
m² Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

TOTAL SUBAPARTADO 03.04.02.01 TERMÒMETRE......................

36,75

TOTAL APARTADO 03.04.02 TERMÒMETRES.................................

36,75

APARTADO 03.04.03 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 03.04.03.01 MANÒMETRE
u

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

5,00

03.04.04.01.01.01.01
m

10,58

52,90

TOTAL SUBAPARTADO 03.04.03.01 MANÒMETRE........................

52,90

TOTAL APARTADO 03.04.03 MANÒMETRES...................................

52,90

28,00

10.934,00

TOTAL SUBAPARTADO 03.02.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES..

390,50

10.934,00

TOTAL APARTADO 03.02.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES...............

10.934,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS

10.934,00

SUBCAPÍTULO 03.03 AISLAMIENTOS
APARTADO 03.03.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 03.03.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 03.03.01.01.01 CANALIZACIONES
AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

186,00

4,11

764,46

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 60 mm para
tuberías de 2", colocada.

284,00

7,10

2.016,40

12,00

8,32

99,84

72,00

13,09

942,48

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de
ITALSAN.

03.04.04.01.01.01.03
m

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 42 mm para
tuberías de 1 1/4", colocada.

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

03.04.04.01.01.01.02
m

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y
sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de
ITALSAN.

TOTAL SUBELEMENTO 03.04.04.01.01.01 Fontanería AFS con
t b í PPR100 C
t
FV NIRON CLIMA
TOTAL ELEMENTO 03.04.04.01.01 Precios Descompuestos
F
t
í
(AFS)
ELEMENTO 03.04.04.01.02 Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
62,00

03.03.01.01.01.03 m

36,75

APARTADO 03.04.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 03.04.04.01 Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO 03.04.04.01.01 Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO 03.04.04.01.01.01 Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
8,00

03.03.01.01.01.02 m

12,25

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

SUBAPARTADO 03.01.01.02 VARIOS
ELEMENTO 03.01.01.02.01 PINTURAS

03.03.01.01.01.01 m

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

3,00

03.04.03.01.01

Técnico programador
8,00

03.02.01.01.01

31,00

160,00

ELEMENTO 03.01.01.01.05 INFORMÁTICA

03.01.01.02.01.01 h

u

Oficial especializado instalación eléctrica
8,00

03.01.01.01.05.01 h

TOTAL APARTADO 03.04.01 PURGADORS AUTOMATICS ............

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

Encargado especializado instalación eléctrica
8,00

03.01.01.01.04.02 h

31,00

31,00

APARTADO 03.04.02 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 03.04.02.01 TERMÒMETRE
03.04.02.01.01

ELEMENTO 03.01.01.01.04 ELECTRICIDAD

6,20

TOTAL SUBAPARTADO 03.04.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC.....

4,84

300,08

3.058,72
3.058,72

SUBELEMENTO 03.04.04.01.02.01 Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 89 mm para
tuberías de 3", colocada.
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

03.04.04.01.02.01.01
m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.05.01.01.01

03.05.01.01.02
336,00

14,10

m

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,

m

186,00

21,78

4.051,08

62,00

36,02

2.233,24

5,92

59,20

TOTAL SUBAPARTADO 03.05.01.01 USOS VARIOS......................

114,70

TOTAL APARTADO 03.05.01 CIRCUITOS INTERIORES Y
EXTERIORES

114,70

31,88

31,88

TOTAL SUBAPARTADO 03.05.02.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO.

31,88

SUBAPARTADO 03.05.02.02 PULSADORES
03.05.02.02.01
76,34

19.237,68

TOTAL SUBAPARTADO 03.04.04.02 TUBERÍA DE ACERO............

25.522,00

TOTAL APARTADO 03.04.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR..............

33.318,32

ud PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por
pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.
1,00

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

37,26

37,26

TOTAL SUBAPARTADO 03.05.02.02 PULSADORES......................

37,26

TOTAL APARTADO 03.05.02 PUNTOS DE LUZ...............................

69,14

APARTADO 03.05.03 BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO 03.05.03.01 BASES ESTANCAS
03.05.03.01.01
5,00

77,27

ud BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado
en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de
750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=80 toma
de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.

386,35

Valula esfera palanca 2" inox

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

1,00

43,99

43,99

146,06

292,12

TOTAL SUBAPARTADO 03.05.03.01 BASES ESTANCAS..............

43,99

TOTAL SUBAPARTADO 03.04.05.01 LLAVES DE ESFERA...........

678,47

TOTAL APARTADO 03.05.03 BASES DE ENCHUFE.......................

43,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 INSTALACIONES ELÉCTRICAS....

227,83

2,00

SUBAPARTADO 03.04.05.02 LLAVES COMPUERTA
ud VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

SUBCAPÍTULO 03.06 ILUMINACIÓN
APARTADO 03.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 03.06.01.01 LUMINARIAS DE SUPERFICIE

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
6,00

224,26

TOTAL SUBAPARTADO 03.04.05.02 LLAVES COMPUERTA.........

1.345,56

03.06.01.01.01

ud LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

1.345,56

SUBAPARTADO 03.04.05.03 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
u

10,00

1,00

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

03.04.05.03.01

55,50

ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

APARTADO 03.04.05 LLAVES
SUBAPARTADO 03.04.05.01 LLAVES DE ESFERA

03.04.05.02.01

5,55

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar
JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

252,00

03.04.05.01.02

10,00
CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

APARTADO 03.05.02 PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO 03.05.02.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de dificultat alt, i col.locat superficialment.

03.04.05.01.01

IMPORTE

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

7.796,32

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

03.04.04.02.03

PRECIO

4.737,60

03.05.02.01.01
m

CANTIDAD

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

4.737,60

4.737,60

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

03.04.04.02.02

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

TOTAL SUBELEMENTO 03.04.04.01.02.01 Fontanería ACS con
t b í PPR100 C
t
FV NIRON CLIMA
TOTAL ELEMENTO 03.04.04.01.02 Precios Descompuestos
F
í (ACS)
TOTAL SUBAPARTADO 03.04.04.01 Precios Descompuestos
F
í
SUBAPARTADO 03.04.04.02 TUBERÍA DE ACERO
m

RESUMEN

SUBCAPÍTULO 03.05 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO 03.05.01 CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO 03.05.01.01 USOS VARIOS

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

03.04.04.02.01

CÓDIGO

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

1,00
1,00

850,00

850,00

TOTAL SUBAPARTADO 03.04.05.03
TES COLZES FILTRES ACCESSORIS VARIS ACER INOX
TOTAL APARTADO 03.04.05 LLAVES..............................................

850,00
2.874,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA...

36.313,00

TOTAL SUBAPARTADO 03.06.01.01 LUMINARIAS DE
03.06.01.02.01

43,09

ud EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie
o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o
negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.
1,00

21

43,09

SUBAPARTADO 03.06.01.02 ALUMBRADO DESUPERFICIE
EMERGENCIA

TOTAL SUBAPARTADO 03.06.01.02 ALUMBRADO DE
EMERGENCIA
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

SUBAPARTADO 03.06.01.03 ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
03.06.01.03.01

u

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs
03.10.01.01

49,89

2.095,38

TOTAL SUBAPARTADO 03.06.01.03 ILUMINACIÓN PASILLOS
GENERAL
TOTAL APARTADO 03.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR.................

2.095,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 ILUMINACIÓN .................................

03.10.01.02

2.226,53

03.10.01.03

2.604,44

03.10.01.05

2.255,44

U

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

03.10.01.06

U

1.481,79

H

21,80

2,00

35,16

70,32

1,00

65,00

65,00

10,00

31,31

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

1.481,79

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

TOTAL APARTADO 03.10.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS
NOCOSOMIALS
APARTADO 03.10.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
182,73

182,73

03.10.02.01

u

178,62

178,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 COMPTATGE SISTEMA TREND......

6.703,02

SUBCAPÍTULO 03.08 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 03.08.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 03.08.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

313,10

545,12

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

1,00

03.10.02.02

u

4,00

6,77

27,08

4,00

5,31

21,24

2,00

4,61

9,22

2,00

7,50

15,00

4,00

6,48

25,92

8,00

0,24

1,92

2,00

14,00

28,00

3,00

0,70

2,10

3,00

1,56

4,68

3,00

2,20

6,60

3,00

5,05

15,15

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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

03.10.02.03

u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

03.10.02.04

1,00

337,05

337,05

TOTAL SUBAPARTADO 03.08.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón,
l d ill
j
á i )
TOTAL APARTADO 03.08.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD
(I
)
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.08 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............

337,05
337,05

u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

03.10.02.05

u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

337,05

SUBCAPÍTULO 03.09 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 03.09.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 03.09.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

03.10.02.06

u

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe
1,00
03.09.01.01.02

1,09

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3 m3 /
h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

03.09.01.01.01

20,00

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

1,00

03.08.01.01.01

44,30

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

2.255,44

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3 / h,
DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

u

8,86

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

1,00

03.07.05

5,00

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.

2.604,44

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connexió embridada, QP = 10 m3 / h i PN16, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

u

30,60

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

1,00

03.07.04

6,12

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

03.10.01.04

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

u

5,00
M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

1,00

03.07.03

IMPORTE

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN80 connexió embridada, QP = 40 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

u

PRECIO

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

2.226,53

SUBCAPÍTULO 03.07 COMPTATGE SISTEMA TREND

03.07.02

CANTIDAD

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

42,00

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBCAPÍTULO 03.10 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 03.10.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

03.07.01

RESUMEN

20,00

20,00

03.10.02.07

u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

ud Desinfeccio canonades

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

750,00

750,00

TOTAL SUBAPARTADO 03.09.01.01 INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA
TOTAL APARTADO 03.09.01 PRUEBAS DE SERVICIO..................

1,00

770,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.09 CONTROL DE CALIDAD .................

770,00

770,00

03.10.02.08

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

03.10.02.09

u

Mascareta,protecció respiratòria

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

03.10.02.10

u

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

03.10.02.11

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

03.10.02.12

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

CÓDIGO

RESUMEN

03.10.02.28

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

u

5,27

15,81
03.10.02.29

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

3,00
u

36,78

110,34

03.10.03.01
3,00

u

52,10

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

03.10.03.02
3,00

u

55,73

167,19

5,68

03.10.03.04

03.10.03.05

24,01

03.10.03.06

2,20

03.10.03.07
13,19

03.10.03.08

251,52

251,52

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

03.10.03.09

43,30

129,90

u

49,90

u

10,00

47,53

475,30

10,00

10,96

109,60

7,00

31,84

222,88

10,00

24,89

248,90

5,00

5,11

25,55

3,00

39,29

117,87

50,00

1,37

68,50

10,00

2,25

22,50

1,00

23,05

Senyal manual p/senyalis.

u

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

u

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

u

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

u

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

m

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

m

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

03.10.03.11
86,07

86,07

Faixa prot.dorsolumbar

Faixa de protecció dorsolumbar

03.10.02.24

03.10.03.10

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

1,00
u

4,99

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

03.10.02.23

10,00
Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3,00
u

44,80

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

39,57

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

03.10.02.22

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

1,00
u

4,48

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

6,60

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

03.10.02.21

10,00
Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

3,00
u

60,72

1.842,07

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

72,03

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

03.10.02.20

m

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

3,00
u

60,72

Senyal manual per a senyalista

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

03.10.02.19

1,00

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

17,04

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

3,00
u

126,95

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

03.10.02.18

25,39

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

03.10.03.03

3,00
u

5,00
Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

Parella botes mitja canya

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

03.10.02.17

u

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

156,30

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

03.10.02.16

IMPORTE

TOTAL APARTADO 03.10.02 EQUIPS PROTECCIÓ
INDIVIDUAL
APARTADO 03.10.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ
COL·LECTIVA

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

03.10.02.15

PRECIO

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

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

03.10.02.14

CANTIDAD

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
3,00

03.10.02.13

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

3,00

21,84

65,52

5,00

22,97

114,85

5,00

12,40

62,00

5,00

16,97

84,85

5,00

23,58

117,90

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 03.10.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ
COL LECTIVA

23,05

1.408,85

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

03.10.02.25

u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

03.10.02.26

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

03.10.02.27

u

Davantal p/sold.,serratge

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

APARTADO 03.10.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
03.10.04.01

h

03.10.05.01

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

37,72

03.10.05.02

51,44

03.10.05.03

84,86

u

51,63

51,63

03.10.06.01

1,75

5,25

03.10.06.02

2,00
h

103,70

u

03.10.06.03

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

3,00

123,17

369,51

1.240,21

u

5,00

30,00

150,00

2,00

103,08

206,16

2,00

67,27

134,54

TOTAL APARTADO 03.10.06 MEDICINA PREVENTIVA................

490,70

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
10,00

17,19

171,90

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

03.10.04.09

355,00

Reconeixement med.

207,40

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

03.10.04.08

177,50

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

03.10.04.07

2,00

Reconeixement mèdic

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

3,00
u

515,70

Reunió comitè S/S 6 pers.

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

03.10.04.06

17,19

TOTAL APARTADO 03.10.05 DESPESES FORMACIÓ
SEGURETAT PERSONAL
APARTADO 03.10.06 MEDICINA PREVENTIVA
1,00

u

30,00
Curs.prim.aux+socorr

84,86

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

03.10.04.05

u

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
1,00

u

IMPORTE

Formació Seg.Salut

51,44

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

03.10.04.04

PRECIO

Curset de primers auxilis i socorrisme
1,00

u

h

603,52

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

03.10.04.03

CANTIDAD

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
16,00

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

APARTADO 03.10.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

03.10.04.02

RESUMEN

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.10 SEGURETAT I SALUT LABORAL...
TOTAL CAPÍTULO 03 PLANTA BAIXA NORD.......................................................................................................
2,00

224,78

449,56

2,00

146,78

293,56

2,00

156,78

313,56

3,00

17,24

51,72

5,00

13,74

68,70

4,00

54,25

217,00

1,00

177,16

8.274,21
69.468,70

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

03.10.04.10

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

03.10.04.11

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

03.10.04.12

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

03.10.04.13

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

03.10.04.14

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 03.10.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL
DEL PERSONAL D'OBRA

177,16

2.747,26
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

CAPÍTULO 04 PLANTA BAIXA SUD

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

04.03.01.01.01

16,00

128,00

TOTAL ELEMENTO 04.01.01.01.01 FONTANERÍA...........................

128,00

Oficial 1ª calefactor
8,00

16,00

128,00

TOTAL ELEMENTO 04.01.01.01.02 CALEFACCIÓN........................

128,00

Oficial primera climatización

04.04.01.01.01.01 m
8,00

16,50

132,00

TOTAL ELEMENTO 04.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN.....................

132,00

8.806,00

8.806,00

TOTAL APARTADO 04.03.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES...............

8.806,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS

8.806,00

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 42 mm para
tuberías de 1 1/4", colocada.

ELEMENTO 04.01.01.01.04 ELECTRICIDAD
Encargado especializado instalación eléctrica
8,00
04.01.01.01.04.02 h

28,00

TOTAL SUBAPARTADO 04.03.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES..

SUBCAPÍTULO 04.04 AISLAMIENTOS
APARTADO 04.04.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 04.04.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 04.04.01.01.01 CANALIZACIONES

ELEMENTO 04.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN

04.01.01.01.04.01 h

20,00

160,00

04.04.01.01.01.02 m

18,00

144,00

TOTAL ELEMENTO 04.01.01.01.04 ELECTRICIDAD.......................

304,00

ELEMENTO 04.01.01.01.05 INFORMÁTICA
04.04.01.01.01.03 m

Técnico programador
8,00

36,00

288,00

TOTAL ELEMENTO 04.01.01.01.05 INFORMÁTICA.........................

288,00

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.01.01 INSTALACIONES .................

980,00

SUBAPARTADO 04.01.01.02 VARIOS
ELEMENTO 04.01.01.02.01 PINTURAS
04.01.01.02.01.01 h

242,00

4,39

1.062,38

6,00

5,23

31,38

240,00

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 4"-40 mm

15,50

124,00

TOTAL ELEMENTO 04.01.01.02.01 PINTURAS ...............................

124,00

10,03

2.407,20

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.01.02 VARIOS .................................

124,00

TOTAL ELEMENTO 04.04.01.01.01 CANALIZACIONES .................

4.290,08

TOTAL APARTADO 04.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS..........

1.104,00

TOTAL SUBAPARTADO 04.04.01.01 INSTALACIONES .................

4.290,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 MANO DE OBRA..............................

1.104,00

TOTAL APARTADO 04.04.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS ............

4.290,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 AISLAMIENTOS...............................

4.290,08

SUBCAPÍTULO 04.05 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 04.05.01 PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO 04.05.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC

m² DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR

m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó revestimiento similar de una
de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros a pie de
carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.

04.05.01.01.01
9,00

6,74

60,66

TOTAL APARTADO 04.02.01 DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS...........

60,66

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre
5,00

APARTADO 04.02.02 DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
04.02.02.01

789,12

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 114 mm para tuberías de 4", colocada.

Oficial 1ª pintor

SUBCAPÍTULO 04.02 DEMOLICIONES
APARTADO 04.02.01 DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS
04.02.01.01

4,11

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para
tuberías de 2 1/2", colocada.

04.04.01.01.01.04 m

8,00

192,00
AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 48 mm para
tuberías de 1 1/2", colocada.

Oficial especializado instalación eléctrica
8,00

04.01.01.01.05.01 h

314,50

IMPORTE

m² Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

ELEMENTO 04.01.01.01.02 CALEFACCIÓN

04.01.01.01.03.01 h

PRECIO

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

Oficial 1ª fontanero
8,00

04.01.01.01.02.01 h

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 04.03 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO 04.03.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO 04.03.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES

SUBCAPÍTULO 04.01 MANO DE OBRA
APARTADO 04.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 04.01.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 04.01.01.01.01 FONTANERÍA
04.01.01.01.01.01 h

RESUMEN

m² LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.

6,20

31,00

TOTAL SUBAPARTADO 04.05.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC.....

31,00

TOTAL APARTADO 04.05.01 PURGADORS AUTOMATICS ............

31,00

APARTADO 04.05.02 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 04.05.02.01 TERMÒMETRE
3,53

1.110,19

TOTAL APARTADO 04.02.02 DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS.....

314,50

1.110,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 DEMOLICIONES..............................

1.170,85

Página

29

04.05.02.01.01

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C
12,25

36,75

TOTAL SUBAPARTADO 04.05.02.01 TERMÒMETRE......................

3,00

36,75

TOTAL APARTADO 04.05.02 TERMÒMETRES.................................

36,75
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

APARTADO 04.05.03 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 04.05.03.01 MANÒMETRE
04.05.03.01.01

u

CÓDIGO

04.05.04.02.01

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

10,58

TOTAL SUBAPARTADO 04.05.03.01 MANÒMETRE........................

52,90

TOTAL APARTADO 04.05.03 MANÒMETRES...................................

52,90

04.05.04.02.02

IMPORTE

m

192,00

14,63

2.808,96

242,00

22,65

5.481,30

6,00

38,25

229,50

240,00

110,20

26.448,00

TOTAL SUBAPARTADO 04.05.04.02 TUBERÍA DE ACERO............

34.967,76

TOTAL APARTADO 04.05.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR..............

42.256,48

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

04.05.04.02.03

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

04.05.04.02.04

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=104.2mm 2B

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 104.2 mm de diàmetre nominal 2B, i
col.locat superficialment.

284,00

7,10

2.016,40

APARTADO 04.05.05 LLAVES
SUBAPARTADO 04.05.05.01 LLAVES DE ESFERA

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de
ITALSAN.

04.05.05.01.01

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

04.05.05.01.02
12,00

8,32

4,00

77,27

309,08

6,00

106,74

640,44

6,00

146,06

876,36

TOTAL SUBAPARTADO 04.05.05.01 LLAVES DE ESFERA...........

1.825,88

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

99,84

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y
sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de
ITALSAN.

04.05.05.01.03

Valula esfera palanca 2" inox

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

72,00

13,09

TOTAL SUBELEMENTO 04.05.04.01.01.01 Fontanería AFS con
t b í PPR100 C
t
FV NIRON CLIMA
TOTAL ELEMENTO 04.05.04.01.01 Precios Descompuestos
F
í (AFS) (ACS)
ELEMENTO 04.05.04.01.02 Precios Descompuestos
Fontanería

SUBAPARTADO 04.05.05.02 LLAVES COMPUERTA

942,48

3.058,72

04.05.05.02.01

04.05.05.02.02

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer
inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

3.058,72

SUBELEMENTO 04.05.04.01.02.01 Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
04.05.04.01.02.01.01
m

PRECIO

52,90

APARTADO 04.05.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 04.05.04.01 Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO 04.05.04.01.01 Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO 04.05.04.01.01.01 Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

04.05.04.01.01.01.03
m

CANTIDAD

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
5,00

04.05.04.01.01.01.02
m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBAPARTADO 04.05.04.02 TUBERÍA DE ACERO

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

04.05.04.01.01.01.01
m

RESUMEN

1,00

201,19

201,19

4,00

269,30

1.077,20

TOTAL SUBAPARTADO 04.05.05.02 LLAVES COMPUERTA.........

1.278,39

ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN100 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 4" (100 mm.) de diámetro, d'acer inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

SUBAPARTADO 04.05.05.03 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
04.05.05.03.01

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
300,00

14,10

TOTAL SUBELEMENTO 04.05.04.01.02.01 Fontanería ACS con
b í PPR100 C
FV NIRON CLIMA
TOTAL ELEMENTO 04.05.04.01.02 Precios Descompuestos
F t
í (ACS)
TOTAL SUBAPARTADO 04.05.04.01 Precios Descompuestos
F t
í

850,00

850,00

850,00

4.230,00

TOTAL SUBAPARTADO 04.05.05.03
TES COLZES FILTRES ACCESSORIS VARIS ACER INOX
TOTAL APARTADO 04.05.05 LLAVES..............................................

3.954,27

7.288,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA...

46.331,40

4.230,00

4.230,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

SUBCAPÍTULO 04.06 ILUMINACIÓN
APARTADO 04.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 04.06.01.01 ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
04.06.01.01.01

u

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

04.10.01.01.01

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.
49,89

1.496,70

TOTAL SUBAPARTADO 04.06.01.01 ILUMINACIÓN PASILLOS
GENERAL
TOTAL APARTADO 04.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR.................

1.496,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 ILUMINACIÓN .................................

1.496,70

04.10.01.01.02

04.11.01.01

04.11.01.02

04.11.01.03

194,14

194,14

TOTAL SUBAPARTADO 04.07.01.01 PUERTAS METÁLICAS ........

194,14

TOTAL APARTADO 04.07.01 PUERTAS CORTAFUEGOS...............

194,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.07 PROTECCIÓN CONTRA

194,14

04.11.01.04

04.11.01.05

770,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.10 CONTROL DE CALIDAD .................

770,00

770,00

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

10,00

6,12

61,20

10,00

8,86

88,60

40,00

1,09

43,60

2,00

35,16

70,32

1,00

65,00

65,00

10,00

31,31

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

U

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
04.11.01.06
1.776,63

1.481,79

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

TOTAL APARTADO 04.11.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS
NOCOSOMIALS
APARTADO 04.11.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1.481,79
04.11.02.01

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

H

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

3.553,26

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

1,00

u

313,10

641,82

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3 / h,
DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions
1,00

182,73

182,73

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

04.11.02.02

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3 m3 /
h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

u

4,00

6,77

27,08

4,00

5,31

21,24

2,00

4,61

9,22

2,00

7,50

15,00

4,00

6,48

25,92

8,00

0,24

1,92

2,00

14,00

28,00

3,00

0,70

2,10

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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
1,00

178,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.08 COMPTATGE SISTEMA TREND......

178,62

5.396,40

04.11.02.03

u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

SUBCAPÍTULO 04.09 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 04.09.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 04.09.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
04.09.01.01.01

TOTAL SUBAPARTADO 04.10.01.01 INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA
TOTAL APARTADO 04.10.01 PRUEBAS DE SERVICIO..................

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connexió embridada, QP = 10 m3 / h i PN16, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

u

750,00

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

2,00

04.08.04

750,00

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.

u

1,00

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

SUBCAPÍTULO 04.08 COMPTATGE SISTEMAINCENDIOS
TREND

04.08.03

20,00

SUBCAPÍTULO 04.11 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 04.11.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

1,00

u

20,00

1.496,70

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego
con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a
otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de
calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100
mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible
de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z"
electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

04.08.02

1,00
ud Desinfeccio canonades

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

u

IMPORTE

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules

SUBCAPÍTULO 04.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO 04.07.01 PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO 04.07.01.01 PUERTAS METÁLICAS

04.08.01

PRECIO

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

30,00

04.07.01.01.01

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 04.10 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 04.10.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 04.10.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

04.11.02.04

u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

1,00

337,05

337,05

TOTAL SUBAPARTADO 04.09.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón,
l d ill t j
t
á i )
TOTAL APARTADO 04.09.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD
(I t )
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.09 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............

337,05

04.11.02.05

u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

337,05
337,05

04.11.02.06

u

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

04.11.02.07

u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

04.11.02.08

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

Página

33

Página

34

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

04.11.02.09

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Mascareta,protecció respiratòria

CÓDIGO

RESUMEN

04.11.02.25

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

u

1,56

4,68

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

04.11.02.26

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

u

2,20

6,60

04.11.02.27

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

3,00
u

5,05

15,15

04.11.02.28

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

3,00
u

u

u

5,27

15,81

04.11.02.29

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

36,78

110,34
04.11.03.01

3,00
u

5,00

16,97

84,85

u

5,00

23,58

117,90

5,00

25,39

126,95

1,00

60,72

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

TOTAL APARTADO 04.11.02 EQUIPS PROTECCIÓ
INDIVIDUAL
APARTADO 04.11.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ
COL·LECTIVA

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

04.11.02.15

62,00

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

3,00
u

12,40

Davantal p/sold.,serratge

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

04.11.02.14

5,00
Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

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

04.11.02.13

IMPORTE

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

04.11.02.12

PRECIO

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

3,00
04.11.02.11

CANTIDAD

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
3,00

04.11.02.10

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

52,10

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

156,30

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

60,72

1.842,07

04.11.03.02

m

10,00

4,48

44,80

10,00

4,99

49,90

10,00

47,53

475,30

10,00

10,96

109,60

7,00

31,84

222,88

10,00

24,89

248,90

5,00

5,11

25,55

3,00

39,29

117,87

50,00

1,37

68,50

10,00

2,25

22,50

1,00

23,05

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
3,00
04.11.02.16

u

55,73

167,19

Parella botes mitja canya
04.11.03.03

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

u

5,68

17,04

04.11.03.05

24,01

04.11.03.06

2,20

04.11.03.07

04.11.03.08

251,52

251,52

04.11.03.10
43,30

u

m

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

m

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

129,90

04.11.03.11

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
86,07

86,07

Faixa prot.dorsolumbar

TOTAL APARTADO 04.11.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ
COL LECTIVA

Faixa de protecció dorsolumbar

04.11.02.24

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

1,00
u

u

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

04.11.02.23

04.11.03.09

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

3,00
u

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

04.11.02.22

u

39,57

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

1,00
u

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
13,19

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

04.11.02.21

u

6,60

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

3,00
u

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

04.11.02.20

u

72,03

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

3,00
u

Senyal manual p/senyalis.

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

04.11.02.19

u

Senyal manual per a senyalista

3,00
u

04.11.03.04

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

04.11.02.18

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

3,00
04.11.02.17

u

3,00

21,84

65,52

5,00

22,97

114,85

23,05

1.408,85

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

APARTADO 04.11.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
04.11.04.01

h

04.11.05.01

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

37,72

04.11.05.02

51,44

04.11.05.03

84,86

u

51,63

51,63

04.11.06.01

1,75

5,25

04.11.06.02

2,00
h

103,70

u

04.11.06.03

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

123,17

369,51

1.240,21

5,00

30,00

150,00

2,00

103,08

206,16

2,00

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

17,19

171,90

67,27

134,54

TOTAL APARTADO 04.11.06 MEDICINA PREVENTIVA................

490,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.11 SEGURETAT I SALUT LABORAL...

8.370,91

SUBCAPÍTULO 04.12 CERRAJERÍA
APARTADO 04.12.01 ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO 04.12.01.01 ENREJADOS
2,00

224,78

449,56

04.12.01.01.01

m² Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.
3,40

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2,00

146,78

293,56

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

u

59,06

200,80

TOTAL SUBAPARTADO 04.12.01.01 ENREJADOS.........................

200,80

TOTAL APARTADO 04.12.01 ENTRAMADOS METÁLICOS.............

200,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.12 CERRAJERÍA...................................
TOTAL CAPÍTULO 04 PLANTA BAIXA SUD..........................................................................................................

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

04.11.04.11

u

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

04.11.04.10

3,00

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
10,00

04.11.04.09

355,00

Reconeixement med.

207,40

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

04.11.04.08

177,50

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

04.11.04.07

2,00

Reconeixement mèdic

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

3,00
u

515,70

Reunió comitè S/S 6 pers.

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

04.11.04.06

17,19

TOTAL APARTADO 04.11.05 DESPESES FORMACIÓ
SEGURETAT PERSONAL
APARTADO 04.11.06 MEDICINA PREVENTIVA
1,00

u

30,00
Curs.prim.aux+socorr

84,86

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

04.11.04.05

u

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
1,00

u

IMPORTE

Formació Seg.Salut

51,44

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

04.11.04.04

PRECIO

Curset de primers auxilis i socorrisme
1,00

u

h

603,52

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

04.11.04.03

CANTIDAD

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
16,00

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

APARTADO 04.11.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

04.11.04.02

RESUMEN

2,00

156,78

313,56

3,00

17,24

51,72

5,00

13,74

68,70

4,00

54,25

217,00

1,00

177,16

200,80
78.468,33

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

04.11.04.12

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

04.11.04.13

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

04.11.04.14

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 04.11.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL
DEL PERSONAL D'OBRA

177,16

2.747,26
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 05 PLANTA PRIMERA NORD

CÓDIGO

RESUMEN

05.02.01.01.04.02 h

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBCAPÍTULO 05.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO 05.01.01 CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO 05.01.01.01 USOS VARIOS
05.01.01.01.01

m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

05.02.01.01.05.01 h

5,55

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

5,92

355,20

TOTAL SUBAPARTADO 05.01.01.01 USOS VARIOS......................

688,20

05.02.01.02.01.01 h

BANDEJA UNEX DE 60x100 mm

20,00

20,63

TOTAL SUBAPARTADO 05.01.01.02 BANDEJAS PARA
CIRCUITOS
TOTAL APARTADO 05.01.01 CIRCUITOS INTERIORES Y
EXTERIORES

412,60

05.03.01.01.01

980,00

15,50

124,00

TOTAL ELEMENTO 05.02.01.02.01 PINTURAS ...............................

124,00

TOTAL SUBAPARTADO 05.02.01.02 VARIOS .................................

124,00

TOTAL APARTADO 05.02.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS..........

1.104,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 MANO DE OBRA..............................

1.104,00

3,40

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar
JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.
8,00

31,88

255,04

TOTAL SUBAPARTADO 05.01.02.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO.

255,04

SUBAPARTADO 05.01.02.02 PULSADORES

59,06

200,80

TOTAL SUBAPARTADO 05.03.01.01 ENREJADOS.........................

200,80

TOTAL APARTADO 05.03.01 ENTRAMADOS METÁLICOS.............

200,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 CERRAJERÍA...................................

200,80

SUBCAPÍTULO 05.04 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO 05.04.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO 05.04.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
05.04.01.01.01

m² Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

ud PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por
pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.

234,24
8,00

37,26

298,08

TOTAL SUBAPARTADO 05.01.02.02 PULSADORES......................

298,08

TOTAL APARTADO 05.01.02 PUNTOS DE LUZ...............................

553,12

APARTADO 05.01.03 BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO 05.01.03.01 BASES ESTANCAS
ud BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado
en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de
750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=80 toma
de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.
43,99

43,99

TOTAL SUBAPARTADO 05.01.03.01 BASES ESTANCAS..............

43,99

TOTAL APARTADO 05.01.03 BASES DE ENCHUFE.......................

43,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS....

1.697,91

SUBCAPÍTULO 05.02 MANO DE OBRA
APARTADO 05.02.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 05.02.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 05.02.01.01.01 FONTANERÍA
Oficial 1ª fontanero
8,00

16,00

TOTAL ELEMENTO 05.02.01.01.01 FONTANERÍA...........................

128,00

128,00

ELEMENTO 05.02.01.01.02 CALEFACCIÓN

28,00

6.558,72

TOTAL SUBAPARTADO 05.04.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES..

6.558,72

TOTAL APARTADO 05.04.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES...............

6.558,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS

6.558,72

SUBCAPÍTULO 05.05 AISLAMIENTOS
APARTADO 05.05.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 05.05.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 05.05.01.01.01 CANALIZACIONES
05.05.01.01.01.01 m

1,00

05.02.01.01.02.01 h

TOTAL SUBAPARTADO 05.02.01.01 INSTALACIONES .................

m² Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado

ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

05.02.01.01.01.01 h

288,00

288,00

SUBCAPÍTULO 05.03 CERRAJERÍA
APARTADO 05.03.01 ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO 05.03.01.01 ENREJADOS

412,60
1.100,80

APARTADO 05.01.02 PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO 05.01.02.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO

05.01.03.01.01

36,00

TOTAL ELEMENTO 05.02.01.01.05 INFORMÁTICA.........................

8,00

m. Bandeja de u23x (pvc-m1 rohs) serie 66 de Unex, de color gris, perforada, de 60x100 mm, sin
separadores, ref.66100, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes y
montada sobre soportes horizontales.

05.01.02.02.01

144,00

304,00

Oficial 1ª pintor

SUBAPARTADO 05.01.01.02 BANDEJAS PARA CIRCUITOS

05.01.02.01.01

18,00

SUBAPARTADO 05.02.01.02 VARIOS
ELEMENTO 05.02.01.02.01 PINTURAS
60,00

m

IMPORTE

Técnico programador

333,00

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

05.01.01.02.01

8,00

TOTAL ELEMENTO 05.02.01.01.04 ELECTRICIDAD.......................

8,00
60,00

m

PRECIO

ELEMENTO 05.02.01.01.05 INFORMÁTICA

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

05.01.01.01.02

CANTIDAD

Oficial especializado instalación eléctrica

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3/4"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 27 mm para
tuberías de 3/4", colocada.

05.05.01.01.01.02 m

186,00

3,71

248,00

690,06

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para
tuberías de 2 1/2", colocada.
5,23

1.297,04

TOTAL ELEMENTO 05.05.01.01.01 CANALIZACIONES .................

1.987,10

TOTAL SUBAPARTADO 05.05.01.01 INSTALACIONES .................

1.987,10

TOTAL APARTADO 05.05.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS ............

1.987,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 AISLAMIENTOS...............................

1.987,10

Oficial 1ª calefactor
16,00

128,00

TOTAL ELEMENTO 05.02.01.01.02 CALEFACCIÓN........................

8,00

128,00

ELEMENTO 05.02.01.01.03 CLIMATIZACIÓN
05.02.01.01.03.01 h

Oficial primera climatización
16,50

132,00

TOTAL ELEMENTO 05.02.01.01.03 CLIMATIZACIÓN.....................

8,00

132,00

ELEMENTO 05.02.01.01.04 ELECTRICIDAD
05.02.01.01.04.01 h

Encargado especializado instalación eléctrica
8,00

20,00

160,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 05.06 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 05.06.01 PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO 05.06.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC
05.06.01.01.01

u

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

186,00

9,98

1.856,28

248,00

SUBAPARTADO 05.06.04.02 TUBERÍA DE ACERO
05.06.04.02.01

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=18mm,g=1mm,soldat capil.,mi

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix
1 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre
05.06.04.02.02
6,20

31,00

TOTAL SUBAPARTADO 05.06.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC.....

5,00

31,00

TOTAL APARTADO 05.06.01 PURGADORS AUTOMATICS ............

31,00

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

APARTADO 05.06.02 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 05.06.02.01 TERMÒMETRE
05.06.02.01.01

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

3,00

12,25

36,75

TOTAL SUBAPARTADO 05.06.02.01 TERMÒMETRE......................

36,75

TOTAL APARTADO 05.06.02 TERMÒMETRES.................................

36,75

APARTADO 05.06.03 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 05.06.03.01 MANÒMETRE
u

05.06.05.01.01

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

10,58

52,90

TOTAL SUBAPARTADO 05.06.03.01 MANÒMETRE........................

52,90

TOTAL APARTADO 05.06.03 MANÒMETRES...................................

5,00

43,52

217,60

1,00

106,74

106,74

TOTAL SUBAPARTADO 05.06.05.01 LLAVES DE ESFERA...........

324,34

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

52,90

APARTADO 05.06.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 05.06.04.01 Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO 05.06.04.01.01 Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO 05.06.04.01.01.01 Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

SUBAPARTADO 05.06.05.02 LLAVES COMPUERTA
05.06.05.02.01

ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer
inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

6,00

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

201,19

1.207,14

TOTAL SUBAPARTADO 05.06.05.02 LLAVES COMPUERTA.........

1.207,14

SUBAPARTADO 05.06.05.03 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
05.06.05.03.01

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
1,00

16,00

7,10

113,60

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y
sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de
ITALSAN.

850,00

850,00

TOTAL SUBAPARTADO 05.06.05.03
TES COLZES FILTRES ACCESSORIS VARIS ACER INOX
TOTAL APARTADO 05.06.05 LLAVES..............................................

850,00
2.381,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA...

14.566,29

SUBCAPÍTULO 05.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO 05.07.01 CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO 05.07.01.01 USOS VARIOS
05.07.01.01.01

m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
12,00

13,09

TOTAL SUBELEMENTO 05.06.04.01.01.01 Fontanería AFS con
b í PPR100 C
FV NIRON CLIMA
TOTAL ELEMENTO 05.06.04.01.01 Precios Descompuestos
F
í
(AFS)
ELEMENTO 05.06.04.01.02 Precios Descompuestos Fontanería (ACS)

157,08

270,68
270,68

SUBELEMENTO 05.06.04.01.02.01 Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
05.06.04.01.02.01.01
m

12.064,16

Valvula esfera palanca 3/4" inox

05.06.05.01.02

5,00

05.06.04.01.01.01.02
m

TOTAL APARTADO 05.06.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR..............

Vàlvula esfera 3/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

05.06.04.01.01.01.01
m

9.486,00

11.342,28

APARTADO 05.06.05 LLAVES
SUBAPARTADO 05.06.05.01 LLAVES DE ESFERA

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

05.06.03.01.01

38,25

TOTAL SUBAPARTADO 05.06.04.02 TUBERÍA DE ACERO............

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.
32,00

14,10

TOTAL SUBELEMENTO 05.06.04.01.02.01 Fontanería ACS con
b í PPR100 C
FV NIRON CLIMA
TOTAL ELEMENTO 05.06.04.01.02 Precios Descompuestos
F t
í (ACS)
TOTAL SUBAPARTADO 05.06.04.01 Precios Descompuestos
F t
í

05.07.01.01.02

m

10,00

5,55

10,00

55,50

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
5,92

59,20

TOTAL SUBAPARTADO 05.07.01.01 USOS VARIOS......................

114,70

TOTAL APARTADO 05.07.01 CIRCUITOS INTERIORES Y
EXTERIORES

114,70

451,20

451,20
451,20
721,88
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

APARTADO 05.07.02 PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO 05.07.02.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO
05.07.02.01.01

05.09.01

ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

05.09.02
31,88

31,88

TOTAL SUBAPARTADO 05.07.02.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO.

31,88

SUBAPARTADO 05.07.02.02 PULSADORES

05.09.03

ud PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

37,26

37,26

TOTAL SUBAPARTADO 05.07.02.02 PULSADORES......................

37,26

TOTAL APARTADO 05.07.02 PUNTOS DE LUZ...............................

69,14

05.10.01.01.01

u

2,00

2.255,44

4.510,88

1,00

576,51

576,51

2,00

31,41

62,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.09 COMPTATGE SISTEMA TREND......

5.150,21

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua freda amb

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

ud BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado
en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de
750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=80 toma
de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.

1,00
1,00

43,99

43,99

TOTAL SUBAPARTADO 05.07.03.01 BASES ESTANCAS..............

43,99

TOTAL APARTADO 05.07.03 BASES DE ENCHUFE.......................

43,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS....

227,83

SUBCAPÍTULO 05.08 ILUMINACIÓN
APARTADO 05.08.01 ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 05.08.01.01 LUMINARIAS DE SUPERFICIE

337,05

337,05

TOTAL SUBAPARTADO 05.10.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón,
l d ill t j
t
á i )
TOTAL APARTADO 05.10.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD
(I t )
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.10 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............

337,05
337,05
337,05

SUBCAPÍTULO 05.11 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 05.11.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 05.11.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
05.11.01.01.01

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

ud LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

05.11.01.01.02

1,00

20,00

20,00

1,00

750,00

750,00

TOTAL SUBAPARTADO 05.11.01.01 INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA
TOTAL APARTADO 05.11.01 PRUEBAS DE SERVICIO..................

770,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.11 CONTROL DE CALIDAD .................

770,00

ud Desinfeccio canonades

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa
1,00

43,09

TOTAL SUBAPARTADO 05.08.01.01 LUMINARIAS DE
SUBAPARTADO 05.08.01.02 ALUMBRADO DESUPERFICIE
EMERGENCIA

43,09

43,09

ud EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie
o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o
negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

770,00

SUBCAPÍTULO 05.12 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 05.12.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
05.12.01.01

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.
1,00

88,06

TOTAL SUBAPARTADO 05.08.01.02 ALUMBRADO DE

88,06

88,06

05.12.01.02

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

10,00

6,12

61,20

10,00

8,86

88,60

40,00

1,09

43,60

2,00

35,16

70,32

1,00

65,00

65,00

10,00

31,31

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

EMERGENCIA
SUBAPARTADO 05.08.01.03 ILUMINACIÓN PASILLOS
GENERAL
u

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 05.10 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 05.10.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 05.10.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

APARTADO 05.07.03 BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO 05.07.03.01 BASES ESTANCAS

05.08.01.03.01

PRECIO

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua freda amb certificat MID, Q3 = 4 m3 / h,
DN20, Tº Max 30 ° C i distància entre vies de 130mm. Compatible amb mòduls comunicacions

1,00

05.08.01.02.01

CANTIDAD

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN20 connexió roscada,
QP = 2.5 m3 / h i PN16, distància entre vies 130mm, amb comunicació M-BUS.

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por
pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.

05.08.01.01.01

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

1,00

05.07.03.01.01

RESUMEN

SUBCAPÍTULO 05.09 COMPTATGE SISTEMA TREND

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar
JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

05.07.02.02.01

CÓDIGO

05.12.01.03

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.
23,00

49,89

1.147,47

TOTAL SUBAPARTADO 05.08.01.03 ILUMINACIÓN PASILLOS
GENERAL
TOTAL APARTADO 05.08.01 ILUMINACIÓN INTERIOR.................

1.147,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.08 ILUMINACIÓN .................................

1.278,62

05.12.01.04

U

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.

1.278,62
05.12.01.05

U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

05.12.01.06

H

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

TOTAL APARTADO 05.12.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS
NOCOSOMIALS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

APARTADO 05.12.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
05.12.02.01

u

CÓDIGO

RESUMEN

05.12.02.18

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

10,00
u

6,77

67,70

05.12.02.19

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

10,00
u

5,31

53,10

05.12.02.20

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

05.12.02.21
5,00
u

4,61

23,05

05.12.02.22
u

5,00

7,50

37,50

u

10,00

6,48

64,80
05.12.02.23

Protector auditiu tap escuma

u

50,00

0,24

12,00

4,00

6,77

27,08

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

05.12.02.08

u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

05.12.02.24

4,00
u

5,31

05.12.02.25

4,61

9,22

05.12.02.26

2,00
u

7,50

05.12.02.27

6,48

05.12.02.28

8,00
u

0,24

05.12.02.29

05.12.02.30

0,70

05.12.02.31
1,56

3,00

5,68

17,04

u

3,00

24,01

72,03

3,00

2,20

6,60

3,00

13,19

39,57

1,00

251,52

251,52

3,00

43,30

129,90

1,00

86,07

86,07

3,00

21,84

65,52

5,00

22,97

114,85

5,00

12,40

62,00

5,00

16,97

84,85

5,00

23,58

117,90

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

u

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

u

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

u

Faixa prot.dorsolumbar

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

4,68

05.12.02.32

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471
3,00

u

167,19

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

05.12.02.17

u

Mascareta,protecció respiratòria

3,00
u

55,73

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

2,10

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

05.12.02.16

3,00
Parella botes mitja canya

28,00

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

3,00
u

156,30

Faixa de protecció dorsolumbar
14,00

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

05.12.02.15

u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

2,00
u

52,10

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

1,92

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

05.12.02.14

3,00
Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

25,92

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

05.12.02.13

110,34

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795
4,00

u

u

15,00

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

05.12.02.12

36,78

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

05.12.02.11

3,00
Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

2,00
u

u

21,24

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

05.12.02.10

15,81

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

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

05.12.02.09

5,27

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

05.12.02.07

3,00
Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

05.12.02.06

u

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

05.12.02.05

IMPORTE

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

05.12.02.04

PRECIO

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

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

05.12.02.03

CANTIDAD

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

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

05.12.02.02

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

2,20

6,60

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

05.12.02.33

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

u

Davantal p/sold.,serratge

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
3,00

5,05

15,15
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CÓDIGO

RESUMEN

05.12.02.34

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.12.04.01

25,39

05.12.04.02

1,00

60,72

u

05.12.04.03

u

4,48

44,80

05.12.04.05

4,99

49,90

05.12.04.06

05.12.04.07

u

47,53

475,30

05.12.04.08
10,00

10,96

109,60

7,00

31,84

222,88
05.12.04.09

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

24,89

u

05.12.04.10
5,00

u

5,11

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

05.12.04.11
3,00

m

39,29

1,37

1,75

5,25

h

2,00

103,70

207,40

10,00

17,19

171,90

2,00

224,78

449,56

2,00

146,78

293,56

2,00

156,78

313,56

3,00

17,24

51,72

5,00

13,74

68,70

4,00

54,25

217,00

1,00

177,16

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

68,50

05.12.04.13
10,00

u

3,00
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

05.12.03.11

51,63

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

117,87

05.12.04.12
50,00

m

u

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

05.12.03.10

51,63

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

25,55

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

05.12.03.09

1,00
Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

248,90

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

05.12.03.08

84,86

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
10,00

u

84,86

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

05.12.03.07

1,00

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

u

51,44

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Senyal manual p/senyalis.

Senyal manual per a senyalista

05.12.03.06

51,44

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

10,00

u

1,00

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

05.12.03.05

603,52

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

10,00

u

37,72

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

05.12.03.04

16,00

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

05.12.04.04

10,00

u

IMPORTE

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

60,72

2.100,22

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

05.12.03.03

PRECIO

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

m

CANTIDAD

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 05.12.02 EQUIPS PROTECCIÓ
INDIVIDUAL
APARTADO 05.12.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ
COL·LECTIVA

05.12.03.02

h

126,95

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

05.12.03.01

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
5,00

u

RESUMEN

APARTADO 05.12.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

05.12.02.35

CÓDIGO

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

2,25

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

22,50

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
1,00

TOTAL APARTADO 05.12.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ
COL LECTIVA

23,05

23,05

1.408,85

05.12.04.14

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 05.12.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL
DEL PERSONAL D'OBRA
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177,16

2.747,26
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05.12.05.01

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

8,00

16,00

128,00

TOTAL ELEMENTO 06.01.01.01.01 FONTANERÍA...........................

128,00

CAPÍTULO 06 PLANTA PRIMERA SUD

h

SUBCAPÍTULO 06.01 MANO DE OBRA
APARTADO 06.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 06.01.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 06.01.01.01.01 FONTANERÍA

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
30,00
05.12.05.02

RESUMEN

APARTADO 05.12.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

u

17,19

515,70

Curs.prim.aux+socorr

06.01.01.01.01.01 h

IMPORTE

Oficial 1ª fontanero

Curset de primers auxilis i socorrisme
2,00
05.12.05.03

u

177,50

355,00

Reunió comitè S/S 6 pers.

ELEMENTO 06.01.01.01.02 CALEFACCIÓN

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

06.01.01.01.02.01 h
3,00

123,17

TOTAL APARTADO 05.12.05 DESPESES FORMACIÓ
SEGURETAT PERSONAL
APARTADO 05.12.06 MEDICINA PREVENTIVA
05.12.06.01

u

8,00

06.01.01.01.03.01 h
30,00

8,00

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

16,50

132,00

TOTAL ELEMENTO 06.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN.....................

132,00

ELEMENTO 06.01.01.01.04 ELECTRICIDAD
2,00

u

Oficial primera climatización

150,00

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

05.12.06.03

128,00

128,00

ELEMENTO 06.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN

Reconeixement med.

5,00
u

16,00

TOTAL ELEMENTO 06.01.01.01.02 CALEFACCIÓN........................

1.240,21

Reconeixement mèdic

05.12.06.02

Oficial 1ª calefactor

369,51

103,08

06.01.01.01.04.01 h

Encargado especializado instalación eléctrica

06.01.01.01.04.02 h

Oficial especializado instalación eléctrica

206,16
8,00

20,00

8,00

18,00

144,00

TOTAL ELEMENTO 06.01.01.01.04 ELECTRICIDAD.......................

304,00

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00

67,27

134,54

TOTAL APARTADO 05.12.06 MEDICINA PREVENTIVA................

490,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.12 SEGURETAT I SALUT LABORAL...

8.629,06

TOTAL CAPÍTULO 05 PLANTA PRIMERA NORD.................................................................................................

160,00

ELEMENTO 06.01.01.01.05 INFORMÁTICA
06.01.01.01.05.01 h

Técnico programador

42.507,59

36,00

288,00

TOTAL ELEMENTO 06.01.01.01.05 INFORMÁTICA.........................

8,00

288,00

TOTAL SUBAPARTADO 06.01.01.01 INSTALACIONES .................

980,00

SUBAPARTADO 06.01.01.02 VARIOS
ELEMENTO 06.01.01.02.01 PINTURAS
06.01.01.02.01.01 h

Oficial 1ª pintor
15,50

124,00

TOTAL ELEMENTO 06.01.01.02.01 PINTURAS ...............................

8,00

124,00

TOTAL SUBAPARTADO 06.01.01.02 VARIOS .................................

124,00

TOTAL APARTADO 06.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS..........

1.104,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 MANO DE OBRA..............................

1.104,00

SUBCAPÍTULO 06.02 DEMOLICIONES
APARTADO 06.02.01 DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS
06.02.01.01

m² DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR

m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó revestimiento similar de una
de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros a pie de
carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.
6,74

60,66

TOTAL APARTADO 06.02.01 DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS...........

9,00

60,66

APARTADO 06.02.02 DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
06.02.02.01

m² LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.
135,00
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3,53

476,55

TOTAL APARTADO 06.02.02 DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS.....

476,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 DEMOLICIONES..............................

537,21
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 06.03 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO 06.03.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO 06.03.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
06.03.01.01.01

CÓDIGO

06.05.01.01.01

135,00

28,00

TOTAL SUBAPARTADO 06.03.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES..
TOTAL APARTADO 06.03.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES...............

3.780,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS

3.780,00

5,00

6,20

31,00

TOTAL SUBAPARTADO 06.05.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC.....

31,00

TOTAL APARTADO 06.05.01 PURGADORS AUTOMATICS ............

31,00

APARTADO 06.05.02 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 06.05.02.01 TERMÒMETRE
06.05.02.01.01

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

3,00

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3/4"-30 mm

12,25

36,75

TOTAL SUBAPARTADO 06.05.02.01 TERMÒMETRE......................

36,75

TOTAL APARTADO 06.05.02 TERMÒMETRES.................................

36,75

APARTADO 06.05.03 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 06.05.03.01 MANÒMETRE
06.05.03.01.01
3,71

408,10

u

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d
10,58

52,90

TOTAL SUBAPARTADO 06.05.03.01 MANÒMETRE........................

5,00

52,90

TOTAL APARTADO 06.05.03 MANÒMETRES...................................

52,90

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 34 mm para
tuberías de 1", colocada.
18,00

3,83

68,94

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 42 mm para
tuberías de 1 1/4", colocada.

APARTADO 06.05.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 06.05.04.01 Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO 06.05.04.01.01 Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO 06.05.04.01.01.01 Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
06.05.04.01.01.01.01
m

55,00

4,11

226,05

61,00

4,84

295,24

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 60 mm para
tuberías de 2", colocada.

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para
tuberías de 2 1/2", colocada.
232,00
06.04.01.01.01.06 m

IMPORTE

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

110,00

06.04.01.01.01.05 m

PRECIO

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

3.780,00

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 27 mm para
tuberías de 3/4", colocada.

06.04.01.01.01.04 m

u

3.780,00

SUBCAPÍTULO 06.04 AISLAMIENTOS
APARTADO 06.04.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 06.04.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 06.04.01.01.01 CANALIZACIONES

06.04.01.01.01.03 m

CANTIDAD

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

06.04.01.01.01.02 m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

APARTADO 06.05.01 PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO 06.05.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC

m² Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

06.04.01.01.01.01 m

RESUMEN

5,23

1.213,36

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 89 mm para
tuberías de 3", colocada.
24,00

6,01

144,24

TOTAL ELEMENTO 06.04.01.01.01 CANALIZACIONES .................

2.355,93

TOTAL SUBAPARTADO 06.04.01.01 INSTALACIONES .................

2.355,93

TOTAL APARTADO 06.04.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS ............

2.355,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 AISLAMIENTOS...............................

2.355,93

SUBCAPÍTULO 06.05 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

06.05.04.01.01.01.02
m

16,00

7,10

113,60

12,00

13,09

157,08

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y
sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de
ITALSAN.

TOTAL SUBELEMENTO 06.05.04.01.01.01 Fontanería AFS con
t b í PPR100 C
t
FV NIRON CLIMA
TOTAL ELEMENTO 06.05.04.01.01 Precios Descompuestos
F
í
(AFS)
ELEMENTO 06.05.04.01.02 Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.
14,10

TOTAL SUBELEMENTO 06.05.04.01.02.01 Fontanería ACS con
b í PPR100 C
FV NIRON CLIMA
TOTAL ELEMENTO 06.05.04.01.02 Precios Descompuestos
F t
í (ACS)
TOTAL SUBAPARTADO 06.05.04.01 Precios Descompuestos
F t
í

51

270,68

SUBELEMENTO 06.05.04.01.02.01 Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
06.05.04.01.02.01.01
m

32,00
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270,68

451,20

451,20
451,20
721,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

SUBAPARTADO 06.05.04.02 TUBERÍA DE ACERO
06.05.04.02.01

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=18mm,g=1mm,soldat capil.,mi
06.06.01.01.01
110,00

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

15,18

u

1.669,80

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=22mm,g=1,2mm,soldat capil.,

18,00
m

18,75

337,50

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
55,00
06.05.04.02.04

m

m

21,78

1.197,90
06.07.01.01.01

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

61,00

36,02

2.197,22

m

232,00

41,91

9.723,12

24,00

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de dificultat alt, i col.locat superficialment.

194,14

194,14

TOTAL SUBAPARTADO 06.07.01.01 PUERTAS METÁLICAS ........

194,14

TOTAL APARTADO 06.05.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR..............

17.679,58

TOTAL APARTADO 06.07.01 PUERTAS CORTAFUEGOS...............

194,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.07 PROTECCIÓN CONTRA

194,14

1,00

SUBCAPÍTULO 06.08 COMPTATGE SISTEMAINCENDIOS
TREND

Valvula esfera palanca 3/4" inox
06.08.01

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connexió embridada, QP = 10 m3 / h i PN16, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
43,52

217,60

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

06.08.02

u

1,00

1.481,79

1.481,79

1,00

1.220,17

1.220,17

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.08 COMPTATGE SISTEMA TREND......

2.701,96

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.

2,00

106,74

213,48

TOTAL SUBAPARTADO 06.05.05.01 LLAVES DE ESFERA...........

431,08

SUBCAPÍTULO 06.09 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 06.09.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 06.09.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

SUBAPARTADO 06.05.05.02 LLAVES COMPUERTA
ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer
inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

06.09.01.01.01

4,00

201,19

804,76

4,00

224,26

897,04

TOTAL SUBAPARTADO 06.05.05.02 LLAVES COMPUERTA.........

1.701,80

ud VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

SUBAPARTADO 06.05.05.03 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
06.05.05.03.01

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

1.832,16

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

06.05.05.02.02

548,79

16.957,70

5,00

06.05.05.02.01

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06 ILUMINACIÓN .................................

548,79

76,34

Vàlvula esfera 3/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

06.05.05.01.02

548,79

548,79

TOTAL SUBAPARTADO 06.05.04.02 TUBERÍA DE ACERO............

APARTADO 06.05.05 LLAVES
SUBAPARTADO 06.05.05.01 LLAVES DE ESFERA
06.05.05.01.01

49,89

TOTAL SUBAPARTADO 06.06.01.01 ILUMINACIÓN PASILLOS
GENERAL
TOTAL APARTADO 06.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR.................

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego
con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a
otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de
calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100
mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible
de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z"
electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

06.05.04.02.06

11,00

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 06.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO 06.07.01 PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO 06.07.01.01 PUERTAS METÁLICAS

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

06.05.04.02.05

PRECIO

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

06.05.04.02.03

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 06.06 ILUMINACIÓN
APARTADO 06.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 06.06.01.01 ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix
1 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

06.05.04.02.02

RESUMEN

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
850,00

850,00

TOTAL SUBAPARTADO 06.05.05.03
TES COLZES FILTRES ACCESSORIS VARIS ACER INOX
TOTAL APARTADO 06.05.05 LLAVES..............................................

1,00

850,00
2.982,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA...

20.783,11
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ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.
337,05

337,05

TOTAL SUBAPARTADO 06.09.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón,
l d ill t j
t
á i )
TOTAL APARTADO 06.09.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD
(I
)
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.09 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............

1,00

337,05
337,05
337,05
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 06.10 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 06.10.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 06.10.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
06.10.01.01.01

RESUMEN

06.11.02.09

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules
06.11.02.10
1,00

20,00

u

ud Desinfeccio canonades

1,00

750,00

750,00

TOTAL SUBAPARTADO 06.10.01.01 INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA
TOTAL APARTADO 06.10.01 PRUEBAS DE SERVICIO..................

770,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.10 CONTROL DE CALIDAD .................

u

770,00

u

10,00

6,12

u

06.11.02.14
10,00

8,86

88,60

40,00

1,09

43,60

u

06.11.02.15

2,00

35,16

70,32

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

06.11.02.16

1,00

65,00

65,00

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

06.11.02.17
10,00

31,31

TOTAL APARTADO 06.11.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS
NOCOSOMIALS
APARTADO 06.11.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

u

u

641,82

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

4,00

6,77

27,08

4,00

5,31

21,24

06.11.02.18

u

06.11.02.19

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

u

06.11.02.20
2,00

4,61

9,22

2,00

7,50

15,00

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

06.11.02.21

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

6,48

25,92

06.11.02.22

Protector auditiu tap escuma

8,00
u

0,24

u

06.11.02.23

3,00

55,73

167,19

u

3,00

5,68

17,04

3,00

24,01

72,03

10,00

2,20

22,00

3,00

13,19

39,57

1,00

251,52

251,52

3,00

43,30

129,90

1,00

86,07

86,07

3,00

21,84

65,52

5,00

22,97

114,85

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

u

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

u

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

u

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

u

Faixa prot.dorsolumbar

Faixa de protecció dorsolumbar

2,00
u

156,30

Parella botes mitja canya

1,92

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

06.11.02.08

52,10

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

06.11.02.07

3,00

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

4,00
u

110,34

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

06.11.02.06

36,78

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

06.11.02.05

3,00

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

06.11.02.04

15,81

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

313,10

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

06.11.02.03

5,27

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

u

3,00

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

06.11.02.02

15,15

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.

u

5,05

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

06.11.02.01

3,00

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

H

6,60

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

61,20

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

06.11.01.06

2,20

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

U

3,00

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

06.11.02.13

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

06.11.01.05

4,68

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

U

1,56

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

770,00

SUBCAPÍTULO 06.11 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 06.11.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

06.11.01.04

3,00

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

06.11.02.12

06.11.01.03

IMPORTE

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

20,00

06.11.02.11

06.11.01.02

PRECIO

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

06.11.01.01

CANTIDAD

Mascareta,protecció respiratòria

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

06.10.01.01.02

CÓDIGO

14,00

28,00

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

06.11.02.24

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
3,00

0,70

2,10
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

06.11.02.25

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.11.04.01
5,00

u

12,40

62,00

16,97

h

u

06.11.04.03

u

23,58

117,90

06.11.04.04

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

25,39

126,95

06.11.04.05

60,72

60,72

06.11.04.06

u

06.11.04.08
10,00

4,48

44,80

10,00

4,99

49,90

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

06.11.04.09

10,00

u

u

u

47,53

475,30

Senyal manual p/senyalis.

10,00

10,96

109,60

7,00

31,84

222,88

06.11.04.10

u

06.11.04.12

h

24,89

06.11.04.13
5,11

06.11.04.14

m

103,70

207,40

10,00

17,19

171,90

2,00

224,78

449,56

2,00

146,78

293,56

2,00

156,78

313,56

3,00

17,24

51,72

5,00

13,74

68,70

4,00

54,25

217,00

1,00

177,16

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
39,29

117,87

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 06.11.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL
DEL PERSONAL D'OBRA

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

06.11.03.10

2,00

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

25,55

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

3,00
m

5,25

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

248,90

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

06.11.03.09

1,75

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

5,00
u

3,00
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

06.11.03.08

06.11.04.11

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

10,00
u

51,63

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

06.11.03.07

51,63

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

06.11.03.06

1,00
Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Senyal manual per a senyalista

06.11.03.05

84,86

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

u

84,86

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

06.11.03.04

1,00
Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

06.11.04.07

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

u

51,44

1.857,47

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

06.11.03.03

51,44

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

1,00

m

1,00

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 06.11.02 EQUIPS PROTECCIÓ
INDIVIDUAL
APARTADO 06.11.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ
COL·LECTIVA

06.11.03.02

603,52

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

06.11.03.01

37,72

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

5,00
u

16,00
Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

06.11.02.29

IMPORTE

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

84,85

Davantal p/sold.,serratge

5,00
u

PRECIO

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

06.11.02.28

CANTIDAD

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

06.11.04.02

5,00
u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

06.11.02.27

RESUMEN

APARTADO 06.11.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

06.11.02.26

CÓDIGO

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

50,00

1,37

68,50

10,00

2,25

22,50

1,00

23,05

177,16

2.747,26

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

06.11.03.11

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 06.11.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ
COL LECTIVA

23,05

1.408,85
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

06.11.05.01

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

8,00

16,00

128,00

TOTAL ELEMENTO 07.01.01.01.01 FONTANERÍA...........................

128,00

CAPÍTULO 07 PLANTA SEGONA NORD

h

SUBCAPÍTULO 07.01 MANO DE OBRA
APARTADO 07.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 07.01.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 07.01.01.01.01 FONTANERÍA

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
30,00
06.11.05.02

RESUMEN

APARTADO 06.11.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

u

17,19

515,70

Curs.prim.aux+socorr

07.01.01.01.01.01 h

IMPORTE

Oficial 1ª fontanero

Curset de primers auxilis i socorrisme
2,00
06.11.05.03

u

177,50

355,00

Reunió comitè S/S 6 pers.

ELEMENTO 07.01.01.01.02 CALEFACCIÓN

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

07.01.01.01.02.01 h
3,00

123,17

TOTAL APARTADO 06.11.05 DESPESES FORMACIÓ
SEGURETAT PERSONAL
APARTADO 06.11.06 MEDICINA PREVENTIVA
06.11.06.01

u

8,00

07.01.01.01.03.01 h
30,00

8,00

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

103,08

132,00

132,00

07.01.01.01.04.01 h

Encargado especializado instalación eléctrica

07.01.01.01.04.02 h

Oficial especializado instalación eléctrica

206,16
8,00

20,00

8,00

18,00

144,00

TOTAL ELEMENTO 07.01.01.01.04 ELECTRICIDAD.......................

304,00

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00

67,27

134,54

TOTAL APARTADO 06.11.06 MEDICINA PREVENTIVA................

490,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.11 SEGURETAT I SALUT LABORAL...

8.386,31

Técnico programador
8,00

m² Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado
3,40

59,06

200,80

TOTAL SUBAPARTADO 06.12.01.01 ENREJADOS.........................

200,80

TOTAL APARTADO 06.12.01 ENTRAMADOS METÁLICOS.............

200,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.12 CERRAJERÍA...................................

200,80

TOTAL CAPÍTULO 06 PLANTA PRIMERA SUD....................................................................................................

160,00

ELEMENTO 07.01.01.01.05 INFORMÁTICA
07.01.01.01.05.01 h

SUBCAPÍTULO 06.12 CERRAJERÍA
APARTADO 06.12.01 ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO 06.12.01.01 ENREJADOS
06.12.01.01.01

16,50

TOTAL ELEMENTO 07.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN.....................
ELEMENTO 07.01.01.01.04 ELECTRICIDAD
2,00

u

Oficial primera climatización

150,00

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

06.11.06.03

128,00

128,00

ELEMENTO 07.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN

Reconeixement med.

5,00
u

16,00

TOTAL ELEMENTO 07.01.01.01.02 CALEFACCIÓN........................

1.240,21

Reconeixement mèdic

06.11.06.02

Oficial 1ª calefactor

369,51

36,00

288,00

TOTAL ELEMENTO 07.01.01.01.05 INFORMÁTICA.........................

288,00

TOTAL SUBAPARTADO 07.01.01.01 INSTALACIONES .................

980,00

SUBAPARTADO 07.01.01.02 VARIOS
ELEMENTO 07.01.01.02.01 PINTURAS
07.01.01.02.01.01 h

Oficial 1ª pintor
8,00

41.699,30

15,50

124,00

TOTAL ELEMENTO 07.01.01.02.01 PINTURAS ...............................

124,00

TOTAL SUBAPARTADO 07.01.01.02 VARIOS .................................

124,00

TOTAL APARTADO 07.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS..........

1.104,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 MANO DE OBRA..............................

1.104,00

SUBCAPÍTULO 07.02 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO 07.02.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO 07.02.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
07.02.01.01.01

m² Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim
28,00

6.593,44

TOTAL SUBAPARTADO 07.02.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES..

235,48

6.593,44

TOTAL APARTADO 07.02.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES...............

6.593,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS

6.593,44

SUBCAPÍTULO 07.03 AISLAMIENTOS
APARTADO 07.03.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 07.03.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 07.03.01.01.01 CANALIZACIONES
07.03.01.01.01.01 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 34 mm para
tuberías de 1", colocada.

07.03.01.01.01.02 m

120,00

3,83

459,60

60,00

4,11

246,60

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 42 mm para
tuberías de 1 1/4", colocada.

07.03.01.01.01.03 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 48 mm para
tuberías de 1 1/2", colocada.
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

07.03.01.01.01.04 m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

60,00

4,39

263,40

CÓDIGO

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

240,00

5,23

1.255,20

TOTAL ELEMENTO 07.03.01.01.01 CANALIZACIONES .................

2.224,80

TOTAL SUBAPARTADO 07.03.01.01 INSTALACIONES .................

2.224,80

TOTAL APARTADO 07.03.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS ............

2.224,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 AISLAMIENTOS...............................

2.224,80

SUBCAPÍTULO 07.04 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 07.04.01 PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO 07.04.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC
u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

07.04.04.02.01

07.04.04.02.02

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

m

m

6,20

31,00

TOTAL SUBAPARTADO 07.04.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC.....

31,00

TOTAL APARTADO 07.04.01 PURGADORS AUTOMATICS ............

31,00

07.04.04.02.04

4.121,96

120,00

18,75

2.250,00

m

60,00

21,78

1.306,80

60,00

28,14

1.688,40

240,00

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

12,25

36,75

TOTAL SUBAPARTADO 07.04.02.01 TERMÒMETRE......................

36,75

TOTAL APARTADO 07.04.02 TERMÒMETRES.................................

41,91

10.058,40

TOTAL SUBAPARTADO 07.04.04.02 TUBERÍA DE ACERO............

15.303,60

TOTAL APARTADO 07.04.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR..............

19.425,56

APARTADO 07.04.05 LLAVES
SUBAPARTADO 07.04.05.01 LLAVES DE ESFERA
07.04.05.01.01

Valvula esfera palanca 1" inox

Vàlvula esfera 1", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

36,75

APARTADO 07.04.03 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 07.04.03.01 MANÒMETRE

3,00

49,15

147,45

2,00

77,27

154,54

2,00

106,74

213,48

TOTAL SUBAPARTADO 07.04.05.01 LLAVES DE ESFERA...........

515,47

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'
07.04.05.01.02

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d
5,00

10,58

52,90

TOTAL SUBAPARTADO 07.04.03.01 MANÒMETRE........................

52,90

TOTAL APARTADO 07.04.03 MANÒMETRES...................................

52,90

APARTADO 07.04.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 07.04.04.01 Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO 07.04.04.01.01 Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO 07.04.04.01.01.01 Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

07.04.05.01.03

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

SUBAPARTADO 07.04.05.02 LLAVES COMPUERTA
07.04.05.02.01

ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer
inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
6,00

176,00
07.04.04.01.01.01.02
m

2.820,00

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

3,00

07.04.04.01.01.01.01
m

2.820,00

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

u

2.820,00

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=22mm,g=1,2mm,soldat capil.,

APARTADO 07.04.02 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 07.04.02.01 TERMÒMETRE

07.04.03.01.01

IMPORTE

14,10

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

07.04.04.02.03

5,00

u

PRECIO

200,00

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre

07.04.02.01.01

CANTIDAD

TOTAL SUBELEMENTO 07.04.04.01.02.01 Fontanería ACS con
b í PPR100 C
FV NIRON CLIMA
TOTAL ELEMENTO 07.04.04.01.02 Precios Descompuestos
F t
í (ACS)
TOTAL SUBAPARTADO 07.04.04.01 Precios Descompuestos
F t
í
SUBAPARTADO 07.04.04.02 TUBERÍA DE ACERO

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para
tuberías de 2 1/2", colocada.

07.04.01.01.01

RESUMEN

7,10

1.249,60

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

1.207,14

TOTAL SUBAPARTADO 07.04.05.02 LLAVES COMPUERTA.........

1.207,14

SUBAPARTADO 07.04.05.03 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
07.04.05.03.01

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y
sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de
ITALSAN.

201,19

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
1,00

4,00

13,09

TOTAL SUBELEMENTO 07.04.04.01.01.01 Fontanería AFS con
t b í PPR100 C
t
FV NIRON CLIMA
TOTAL ELEMENTO 07.04.04.01.01 Precios Descompuestos
F
t
í
(AFS)
ELEMENTO 07.04.04.01.02 Precios Descompuestos Fontanería (ACS)

850,00

850,00

TOTAL SUBAPARTADO 07.04.05.03
TES COLZES FILTRES ACCESSORIS VARIS ACER INOX
TOTAL APARTADO 07.04.05 LLAVES..............................................

850,00
2.572,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA...

22.118,82

52,36

1.301,96
1.301,96

SUBELEMENTO 07.04.04.01.02.01 Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
07.04.04.01.02.01.01
m

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 07.05 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO 07.05.01 CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO 07.05.01.01 USOS VARIOS
07.05.01.01.01

m

CÓDIGO

07.06.01.03.01

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

5,55

5,92

59,20

TOTAL SUBAPARTADO 07.05.01.01 USOS VARIOS......................

114,70

TOTAL APARTADO 07.05.01 CIRCUITOS INTERIORES Y
EXTERIORES

114,70

1.147,47

1.147,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.06 ILUMINACIÓN .................................

1.278,62

1.278,62

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

u

1,00

2.255,44

2.255,44

1,00

1.776,63

1.776,63

1,00

1.220,17

1.220,17

1,00

202,69

202,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.07 COMPTATGE SISTEMA TREND......

5.454,93

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.

ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar
JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

07.07.03

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.
1,00

31,88

31,88

TOTAL SUBAPARTADO 07.05.02.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO.

31,88

SUBAPARTADO 07.05.02.02 PULSADORES

07.07.04

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 16 m3 / h,
DN40, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 300MM. Compatible amb mòduls comunicacions

ud PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por
pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.
1,00

37,26

37,26

TOTAL SUBAPARTADO 07.05.02.02 PULSADORES......................

37,26

TOTAL APARTADO 07.05.02 PUNTOS DE LUZ...............................

69,14

SUBCAPÍTULO 07.08 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 07.08.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 07.08.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
07.08.01.01.01

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

APARTADO 07.05.03 BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO 07.05.03.01 BASES ESTANCAS
ud BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado
en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de
750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=80 toma
de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.

1,00

1,00

43,99

43,99

TOTAL SUBAPARTADO 07.05.03.01 BASES ESTANCAS..............

43,99

TOTAL APARTADO 07.05.03 BASES DE ENCHUFE.......................

43,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 INSTALACIONES ELÉCTRICAS....

227,83

SUBCAPÍTULO 07.06 ILUMINACIÓN
APARTADO 07.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 07.06.01.01 LUMINARIAS DE SUPERFICIE

337,05

337,05

TOTAL SUBAPARTADO 07.08.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón,
l d ill
j
á i )
TOTAL APARTADO 07.08.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD
(I t )
TOTAL SUBCAPÍTULO 07.08 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............

337,05
337,05
337,05

SUBCAPÍTULO 07.09 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 07.09.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 07.09.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
07.09.01.01.01

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

ud LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

07.09.01.01.02

1,00

20,00

1,00

20,00

ud Desinfeccio canonades

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

1,00

43,09

TOTAL SUBAPARTADO 07.06.01.01 LUMINARIAS DE

43,09

43,09

SUBAPARTADO 07.06.01.02 ALUMBRADO DESUPERFICIE
EMERGENCIA
07.06.01.02.01

49,89

TOTAL SUBAPARTADO 07.06.01.03 ILUMINACIÓN PASILLOS
GENERAL
TOTAL APARTADO 07.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR.................

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

07.07.02

APARTADO 07.05.02 PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO 07.05.02.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO

07.06.01.01.01

23,00

IMPORTE

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

55,50

07.07.01

07.05.03.01.01

PRECIO

SUBCAPÍTULO 07.07 COMPTATGE SISTEMA TREND
10,00

07.05.02.02.01

u

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

07.05.02.01.01

CANTIDAD

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

10,00
m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBAPARTADO 07.06.01.03 ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

07.05.01.01.02

RESUMEN

ud EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie
o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o
negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.
1,00

TOTAL SUBAPARTADO 07.06.01.02 ALUMBRADO DE
EMERGENCIA

88,06

750,00

750,00

TOTAL SUBAPARTADO 07.09.01.01 INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA
TOTAL APARTADO 07.09.01 PRUEBAS DE SERVICIO..................

770,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.09 CONTROL DE CALIDAD .................

770,00

770,00

88,06

88,06
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 07.10 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 07.10.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
07.10.01.01

CÓDIGO

RESUMEN

07.10.02.12

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

10,00

6,12

61,20

07.10.02.13

10,00

8,86

07.10.02.14

1,09

07.10.02.15

2,00
U

H

35,16

70,32

07.10.02.16
1,00

65,00

65,00

10,00

31,31

313,10

07.10.02.17

641,82

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

4,00
u

6,77

07.10.02.18

4,00
u

5,31

21,24

4,61

9,22

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

2,00
u

07.10.02.20

7,50

15,00

6,48

07.10.02.22
0,24

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat
07.10.02.23
2,00

u

14,00

u

07.10.02.24
0,70

1,56

4,68

3,00

24,01

72,03

u

3,00

2,20

6,60

3,00

13,19

39,57

1,00

251,52

251,52

3,00

43,30

129,90

1,00

86,07

86,07

3,00

21,84

65,52

5,00

22,97

114,85

5,00

12,40

62,00

5,00

16,97

84,85

5,00

23,58

117,90

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

u

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

u

Faixa prot.dorsolumbar

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

2,20

u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

07.10.02.26

3,00
u

07.10.02.25

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

07.10.02.11

17,04

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

2,10

Mascareta,protecció respiratòria

3,00
u

5,68

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

07.10.02.10

3,00
Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

3,00
u

167,19

Faixa de protecció dorsolumbar

28,00

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

07.10.02.09

55,73

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

1,92

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

07.10.02.08

u

Protector auditiu tap escuma

8,00
u

3,00
Parella botes mitja canya

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

25,92

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

07.10.02.07

156,30

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

07.10.02.21

4,00
u

u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

07.10.02.06

52,10

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

07.10.02.05

3,00

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

07.10.02.19

2,00
u

110,34

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

07.10.02.04

u

27,08

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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

07.10.02.03

36,78

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

07.10.02.02

3,00

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

TOTAL APARTADO 07.10.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS
NOCOSOMIALS
APARTADO 07.10.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
u

15,81

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

07.10.02.01

5,27

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

07.10.01.06

u

43,60

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.

07.10.01.05

3,00
Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
40,00

U

u

88,60

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

07.10.01.04

IMPORTE

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

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

07.10.01.03

PRECIO

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

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

07.10.01.02

CANTIDAD

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

6,60

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

07.10.02.27

3,00

5,05

15,15
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Davantal p/sold.,serratge

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

07.10.02.28

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.10.04.01

25,39

07.10.04.02

1,00

60,72

u

07.10.04.03

u

4,48

44,80

07.10.04.05

4,99

49,90

07.10.04.06

07.10.04.07

u

47,53

475,30

07.10.04.08
10,00

10,96

109,60

7,00

31,84

222,88
07.10.04.09

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

24,89

u

07.10.04.10
5,00

u

5,11

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

07.10.04.11
3,00

m

39,29

1,37

1,75

5,25

h

2,00

103,70

207,40

10,00

17,19

171,90

2,00

224,78

449,56

2,00

146,78

293,56

2,00

156,78

313,56

3,00

17,24

51,72

5,00

13,74

68,70

4,00

54,25

217,00

1,00

177,16

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

68,50

07.10.04.13
10,00

u

3,00
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

07.10.03.11

51,63

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

117,87

07.10.04.12
50,00

m

u

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

07.10.03.10

51,63

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

25,55

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

07.10.03.09

1,00
Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

248,90

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

07.10.03.08

84,86

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
10,00

u

84,86

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

07.10.03.07

1,00

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

u

51,44

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Senyal manual p/senyalis.

Senyal manual per a senyalista

07.10.03.06

51,44

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

10,00

u

1,00

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

07.10.03.05

603,52

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

10,00

u

37,72

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

07.10.03.04

16,00

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

07.10.04.04

10,00

u

IMPORTE

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

60,72

1.842,07

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

07.10.03.03

PRECIO

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

m

CANTIDAD

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 07.10.02 EQUIPS PROTECCIÓ
INDIVIDUAL
APARTADO 07.10.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ
COL·LECTIVA

07.10.03.02

h

126,95

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

07.10.03.01

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
5,00

u

RESUMEN

APARTADO 07.10.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

07.10.02.29

CÓDIGO

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

2,25

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

22,50

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
1,00

TOTAL APARTADO 07.10.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ
COL LECTIVA

23,05

23,05

1.408,85

07.10.04.14

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 07.10.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL
DEL PERSONAL D'OBRA
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177,16

2.747,26
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CÓDIGO

07.10.05.01

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

56,00

16,00

896,00

TOTAL ELEMENTO 08.01.01.01.01 FONTANERÍA...........................

896,00

CAPÍTULO 08 PLANTA SEGONA SUD

h

SUBCAPÍTULO 08.01 MANO DE OBRA
APARTADO 08.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 08.01.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 08.01.01.01.01 FONTANERÍA

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
30,00
07.10.05.02

RESUMEN

APARTADO 07.10.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

u

17,19

515,70

Curs.prim.aux+socorr

08.01.01.01.01.01 h

IMPORTE

Oficial 1ª fontanero

Curset de primers auxilis i socorrisme
2,00
07.10.05.03

u

177,50

355,00

Reunió comitè S/S 6 pers.

ELEMENTO 08.01.01.01.02 CALEFACCIÓN

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

08.01.01.01.02.01 h
3,00

123,17

TOTAL APARTADO 07.10.05 DESPESES FORMACIÓ
SEGURETAT PERSONAL
APARTADO 07.10.06 MEDICINA PREVENTIVA
07.10.06.01

u

56,00

08.01.01.01.03.01 h
30,00

56,00

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

16,50

924,00

TOTAL ELEMENTO 08.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN.....................

924,00

ELEMENTO 08.01.01.01.04 ELECTRICIDAD
2,00

u

Oficial primera climatización

150,00

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

07.10.06.03

896,00

896,00

ELEMENTO 08.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN

Reconeixement med.

5,00
u

16,00

TOTAL ELEMENTO 08.01.01.01.02 CALEFACCIÓN........................

1.240,21

Reconeixement mèdic

07.10.06.02

Oficial 1ª calefactor

369,51

103,08

08.01.01.01.04.01 h

Encargado especializado instalación eléctrica

08.01.01.01.04.02 h

Oficial especializado instalación eléctrica

206,16
56,00

20,00

56,00

18,00

1.008,00

TOTAL ELEMENTO 08.01.01.01.04 ELECTRICIDAD.......................

2.128,00

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00

67,27

134,54

TOTAL APARTADO 07.10.06 MEDICINA PREVENTIVA................

490,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.10 SEGURETAT I SALUT LABORAL...

8.370,91

TOTAL CAPÍTULO 07 PLANTA SEGONA NORD...................................................................................................

1.120,00

ELEMENTO 08.01.01.01.05 INFORMÁTICA
08.01.01.01.05.01 h

Técnico programador

48.480,40

36,00

2.016,00

TOTAL ELEMENTO 08.01.01.01.05 INFORMÁTICA.........................

56,00

2.016,00

TOTAL SUBAPARTADO 08.01.01.01 INSTALACIONES .................

6.860,00

SUBAPARTADO 08.01.01.02 VARIOS
ELEMENTO 08.01.01.02.01 PINTURAS
08.01.01.02.01.01 h

Oficial 1ª pintor
15,50

124,00

TOTAL ELEMENTO 08.01.01.02.01 PINTURAS ...............................

8,00

124,00

TOTAL SUBAPARTADO 08.01.01.02 VARIOS .................................

124,00

TOTAL APARTADO 08.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS..........

6.984,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 MANO DE OBRA..............................

6.984,00

SUBCAPÍTULO 08.02 DEMOLICIONES
APARTADO 08.02.01 DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS
08.02.01.01

m² DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR

m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó revestimiento similar de una
de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros a pie de
carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.
6,74

60,66

TOTAL APARTADO 08.02.01 DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS...........

9,00

60,66

APARTADO 08.02.02 DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
08.02.02.01

m² LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.
133,92
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3,53

472,74

TOTAL APARTADO 08.02.02 DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS.....

472,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 DEMOLICIONES..............................

533,40
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 08.03 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO 08.03.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO 08.03.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
08.03.01.01.01

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

08.05.02.01.01

m² Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

u

133,92

28,00

3.749,76

TOTAL SUBAPARTADO 08.03.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES..

3.749,76

TOTAL APARTADO 08.03.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES...............

3.749,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS

3.749,76

08.05.03.01.01

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

231,00

4,11

949,41

u

95,00

4,39

417,05

08.05.04.01.01.01.01
m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

08.05.04.01.01.01.02
m

6,00

4,84

29,04

36,75

TOTAL APARTADO 08.05.02 TERMÒMETRES.................................

36,75

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

10,58

52,90

TOTAL SUBAPARTADO 08.05.03.01 MANÒMETRE........................

52,90

TOTAL APARTADO 08.05.03 MANÒMETRES...................................

52,90

220,00

5,23

1.150,60

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

176,00

7,10

4,00

13,09

1.249,60

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y
sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de
ITALSAN.

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm

TOTAL SUBELEMENTO 08.05.04.01.01.01 Fontanería AFS con
t b í PPR100 C
t
FV NIRON CLIMA
TOTAL ELEMENTO 08.05.04.01.01 Precios Descompuestos
F t Fontanería
í (AFS) (ACS)
ELEMENTO 08.05.04.01.02 Precios Descompuestos

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 89 mm para
tuberías de 3", colocada.

52,36

1.301,96
1.301,96

SUBELEMENTO 08.05.04.01.02.01 Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
24,00

6,01

144,24

TOTAL ELEMENTO 08.04.01.01.01 CANALIZACIONES .................

2.690,34

TOTAL SUBAPARTADO 08.04.01.01 INSTALACIONES .................

2.690,34

TOTAL APARTADO 08.04.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS ............

2.690,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 AISLAMIENTOS...............................

2.690,34

08.05.04.01.02.01.01
m

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

SUBCAPÍTULO 08.05 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 08.05.01 PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO 08.05.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC
u

TOTAL SUBAPARTADO 08.05.02.01 TERMÒMETRE......................

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para
tuberías de 2 1/2", colocada.

08.05.01.01.01

36,75

APARTADO 08.05.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 08.05.04.01 Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO 08.05.04.01.01 Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO 08.05.04.01.01.01 Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 60 mm para
tuberías de 2", colocada.

08.04.01.01.01.05 m

12,25

5,00

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 48 mm para
tuberías de 1 1/2", colocada.

08.04.01.01.01.04 m

3,00

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 42 mm para
tuberías de 1 1/4", colocada.

08.04.01.01.01.03 m

IMPORTE

APARTADO 08.05.03 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 08.05.03.01 MANÒMETRE

SUBCAPÍTULO 08.04 AISLAMIENTOS
APARTADO 08.04.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 08.04.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 08.04.01.01.01 CANALIZACIONES

08.04.01.01.01.02 m

PRECIO

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

08.04.01.01.01.01 m

CANTIDAD

APARTADO 08.05.02 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 08.05.02.01 TERMÒMETRE

180,00

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre
5,00

6,20

31,00

TOTAL SUBAPARTADO 08.05.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC.....

31,00

TOTAL APARTADO 08.05.01 PURGADORS AUTOMATICS ............

31,00

14,10

TOTAL SUBELEMENTO 08.05.04.01.02.01 Fontanería ACS con
t b í PPR100 C
t
FV NIRON CLIMA
TOTAL ELEMENTO 08.05.04.01.02 Precios Descompuestos
F t
í (ACS)
TOTAL SUBAPARTADO 08.05.04.01 Precios Descompuestos
F
í
SUBAPARTADO 08.05.04.02 TUBERÍA DE ACERO
08.05.04.02.01

m

2.538,00

2.538,00
2.538,00
3.839,96

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

08.05.04.02.02

m

231,00

21,78

5.031,18

95,00

28,14

2.673,30

6,00

36,02

216,12

220,00

41,91

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

08.05.04.02.03

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

08.05.04.02.04

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

08.05.04.02.05

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de dificultat alt, i col.locat superficialment.

08.07.01.01.01
24,00

76,34

1.832,16

TOTAL SUBAPARTADO 08.05.04.02 TUBERÍA DE ACERO............

18.972,96

TOTAL APARTADO 08.05.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR..............

22.812,92

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.
5,00
08.05.05.01.02

PRECIO

IMPORTE

77,27

386,35

1,00

194,14

194,14

TOTAL SUBAPARTADO 08.07.01.01 PUERTAS METÁLICAS ........

194,14

TOTAL APARTADO 08.07.01 PUERTAS CORTAFUEGOS...............

194,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.07 PROTECCIÓN CONTRA

194,14

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

5,00
08.05.05.01.03

106,74

533,70

SUBCAPÍTULO 08.08 COMPTATGE SISTEMAINCENDIOS
TREND

Valula esfera palanca 2" inox
08.08.01

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
1,00

146,06

146,06

TOTAL SUBAPARTADO 08.05.05.01 LLAVES DE ESFERA...........

1.066,11

08.08.02

u

2,00

2.255,44

4.510,88

4,00

1.776,63

7.106,52

1,00

1.220,17

1.220,17

1,00

182,73

182,73

1,00

178,62

178,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.08 COMPTATGE SISTEMA TREND......

13.198,92

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.

SUBAPARTADO 08.05.05.02 LLAVES COMPUERTA
ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer
inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

08.08.03
6,00

08.05.05.02.02

CANTIDAD

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

08.05.05.02.01

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego
con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a
otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de
calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100
mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible
de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z"
electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

APARTADO 08.05.05 LLAVES
SUBAPARTADO 08.05.05.01 LLAVES DE ESFERA
08.05.05.01.01

RESUMEN

SUBCAPÍTULO 08.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO 08.07.01 PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO 08.07.01.01 PUERTAS METÁLICAS

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un

201,19

08.08.04
224,26

897,04

TOTAL SUBAPARTADO 08.05.05.02 LLAVES COMPUERTA.........

4,00

2.104,18

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.

1.207,14

ud VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

u

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3 / h,
DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

SUBAPARTADO 08.05.05.03 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
08.05.05.03.01

08.08.05

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

1,00

850,00

850,00

TOTAL SUBAPARTADO 08.05.05.03
TES COLZES FILTRES ACCESSORIS VARIS ACER INOX
TOTAL APARTADO 08.05.05 LLAVES..............................................

850,00
4.020,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA...

26.953,86

SUBCAPÍTULO 08.06 ILUMINACIÓN
APARTADO 08.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 08.06.01.01 ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3 m3 /
h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

08.06.01.01.01

u

SUBCAPÍTULO 08.09 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 08.09.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 08.09.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
08.09.01.01.01

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.
49,89

598,68

TOTAL SUBAPARTADO 08.06.01.01 ILUMINACIÓN PASILLOS
GENERAL
TOTAL APARTADO 08.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR.................

12,00

598,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.06 ILUMINACIÓN .................................

598,68

598,68
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337,05

337,05

TOTAL SUBAPARTADO 08.09.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón,
l d ill t j
t
á i )
TOTAL APARTADO 08.09.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD
(I
)
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.09 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............

1,00

337,05
337,05
337,05
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 08.10 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 08.10.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 08.10.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
08.10.01.01.01

RESUMEN

08.11.02.09

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules
08.11.02.10
1,00

20,00

u

ud Desinfeccio canonades

1,00

750,00

750,00

TOTAL SUBAPARTADO 08.10.01.01 INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA
TOTAL APARTADO 08.10.01 PRUEBAS DE SERVICIO..................

770,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.10 CONTROL DE CALIDAD .................

u

770,00

u

10,00

6,12

u

08.11.02.14
10,00

8,86

88,60

40,00

1,09

43,60

u

08.11.02.15

2,00

35,16

70,32

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

08.11.02.16

1,00

65,00

65,00

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

08.11.02.17
10,00

31,31

TOTAL APARTADO 08.11.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS
NOCOSOMIALS
APARTADO 08.11.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

u

u

641,82

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

4,00

6,77

27,08

4,00

5,31

21,24

08.11.02.18

u

08.11.02.19

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

u

08.11.02.20
2,00

4,61

9,22

2,00

7,50

15,00

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

08.11.02.21

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

6,48

25,92

08.11.02.22

Protector auditiu tap escuma

8,00
u

0,24

u

08.11.02.23

3,00

55,73

167,19

u

3,00

5,68

17,04

3,00

24,01

72,03

3,00

2,20

6,60

3,00

13,19

39,57

1,00

251,52

251,52

3,00

43,30

129,90

1,00

86,07

86,07

3,00

21,84

65,52

5,00

22,97

114,85

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

u

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

u

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

u

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

u

Faixa prot.dorsolumbar

Faixa de protecció dorsolumbar

2,00
u

156,30

Parella botes mitja canya

1,92

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

08.11.02.08

52,10

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

08.11.02.07

3,00

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

4,00
u

110,34

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

08.11.02.06

36,78

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

08.11.02.05

3,00

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

08.11.02.04

15,81

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

313,10

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

08.11.02.03

5,27

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

u

3,00

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

08.11.02.02

15,15

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.

u

5,05

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

08.11.02.01

3,00

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

H

6,60

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

61,20

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

08.11.01.06

2,20

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

U

3,00

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

08.11.02.13

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

08.11.01.05

4,68

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

U

1,56

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

770,00

SUBCAPÍTULO 08.11 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 08.11.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

08.11.01.04

3,00

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

08.11.02.12

08.11.01.03

IMPORTE

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

20,00

08.11.02.11

08.11.01.02

PRECIO

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

08.11.01.01

CANTIDAD

Mascareta,protecció respiratòria

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

08.10.01.01.02

CÓDIGO

14,00

28,00

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

08.11.02.24

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
3,00

0,70

2,10
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

08.11.02.25

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.11.04.01
5,00

u

12,40

62,00

16,97

h

u

08.11.04.03

u

23,58

117,90

08.11.04.04

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

25,39

126,95

08.11.04.05

60,72

60,72

08.11.04.06

u

08.11.04.08
10,00

4,48

44,80

10,00

4,99

49,90

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

08.11.04.09

10,00

u

u

u

47,53

475,30

Senyal manual p/senyalis.

10,00

10,96

109,60

7,00

31,84

222,88

08.11.04.10

u

08.11.04.12

h

24,89

08.11.04.13
5,11

08.11.04.14

m

103,70

207,40

10,00

17,19

171,90

2,00

224,78

449,56

2,00

146,78

293,56

2,00

156,78

313,56

3,00

17,24

51,72

5,00

13,74

68,70

4,00

54,25

217,00

1,00

177,16

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
39,29

117,87

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 08.11.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL
DEL PERSONAL D'OBRA

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

08.11.03.10

2,00

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

25,55

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

3,00
m

5,25

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

248,90

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

08.11.03.09

1,75

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

5,00
u

3,00
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

08.11.03.08

08.11.04.11

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

10,00
u

51,63

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

08.11.03.07

51,63

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

08.11.03.06

1,00
Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Senyal manual per a senyalista

08.11.03.05

84,86

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

u

84,86

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

08.11.03.04

1,00
Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

08.11.04.07

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

u

51,44

1.842,07

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

08.11.03.03

51,44

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

1,00

m

1,00

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 08.11.02 EQUIPS PROTECCIÓ
INDIVIDUAL
APARTADO 08.11.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ
COL·LECTIVA

08.11.03.02

603,52

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

08.11.03.01

37,72

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

5,00
u

16,00
Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

08.11.02.29

IMPORTE

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

84,85

Davantal p/sold.,serratge

5,00
u

PRECIO

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

08.11.02.28

CANTIDAD

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

08.11.04.02

5,00
u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

08.11.02.27

RESUMEN

APARTADO 08.11.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

08.11.02.26

CÓDIGO

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

50,00

1,37

68,50

10,00

2,25

22,50

1,00

23,05

177,16

2.747,26

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

08.11.03.11

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 08.11.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ
COL LECTIVA

23,05

1.408,85
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

08.11.05.01

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

8,00

16,00

128,00

TOTAL ELEMENTO 09.01.01.01.01 FONTANERÍA...........................

128,00

CAPÍTULO 09 PLANTA TERCERA NORD

h

SUBCAPÍTULO 09.01 MANO DE OBRA
APARTADO 09.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 09.01.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 09.01.01.01.01 FONTANERÍA

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
30,00
08.11.05.02

RESUMEN

APARTADO 08.11.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

u

17,19

515,70

Curs.prim.aux+socorr

09.01.01.01.01.01 h

IMPORTE

Oficial 1ª fontanero

Curset de primers auxilis i socorrisme
2,00
08.11.05.03

u

177,50

355,00

Reunió comitè S/S 6 pers.

ELEMENTO 09.01.01.01.02 CALEFACCIÓN

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

09.01.01.01.02.01 h
3,00

123,17

TOTAL APARTADO 08.11.05 DESPESES FORMACIÓ
SEGURETAT PERSONAL
APARTADO 08.11.06 MEDICINA PREVENTIVA
08.11.06.01

u

8,00

09.01.01.01.03.01 h
30,00

8,00

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

103,08

132,00

132,00

09.01.01.01.04.01 h

Encargado especializado instalación eléctrica

09.01.01.01.04.02 h

Oficial especializado instalación eléctrica

206,16
8,00

20,00

8,00

18,00

144,00

TOTAL ELEMENTO 09.01.01.01.04 ELECTRICIDAD.......................

304,00

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00

67,27

134,54

TOTAL APARTADO 08.11.06 MEDICINA PREVENTIVA................

490,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.11 SEGURETAT I SALUT LABORAL...

8.370,91

Técnico programador
8,00

m² Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado
3,40

59,06

200,80

TOTAL SUBAPARTADO 08.12.01.01 ENREJADOS.........................

200,80

TOTAL APARTADO 08.12.01 ENTRAMADOS METÁLICOS.............

200,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.12 CERRAJERÍA...................................

200,80

TOTAL CAPÍTULO 08 PLANTA SEGONA SUD.....................................................................................................

160,00

ELEMENTO 09.01.01.01.05 INFORMÁTICA
09.01.01.01.05.01 h

SUBCAPÍTULO 08.12 CERRAJERÍA
APARTADO 08.12.01 ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO 08.12.01.01 ENREJADOS
08.12.01.01.01

16,50

TOTAL ELEMENTO 09.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN.....................
ELEMENTO 09.01.01.01.04 ELECTRICIDAD
2,00

u

Oficial primera climatización

150,00

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

08.11.06.03

128,00

128,00

ELEMENTO 09.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN

Reconeixement med.

5,00
u

16,00

TOTAL ELEMENTO 09.01.01.01.02 CALEFACCIÓN........................

1.240,21

Reconeixement mèdic

08.11.06.02

Oficial 1ª calefactor

369,51

36,00

288,00

TOTAL ELEMENTO 09.01.01.01.05 INFORMÁTICA.........................

288,00

TOTAL SUBAPARTADO 09.01.01.01 INSTALACIONES .................

980,00

SUBAPARTADO 09.01.01.02 VARIOS
ELEMENTO 09.01.01.02.01 PINTURAS
09.01.01.02.01.01 h

Oficial 1ª pintor
8,00

64.581,86

15,50

124,00

TOTAL ELEMENTO 09.01.01.02.01 PINTURAS ...............................

124,00

TOTAL SUBAPARTADO 09.01.01.02 VARIOS .................................

124,00

TOTAL APARTADO 09.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS..........

1.104,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 MANO DE OBRA..............................

1.104,00

SUBCAPÍTULO 09.02 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO 09.02.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO 09.02.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
09.02.01.01.01

m² Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim
28,00

7.816,76

TOTAL SUBAPARTADO 09.02.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES..

279,17

7.816,76

TOTAL APARTADO 09.02.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES...............

7.816,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS

7.816,76

SUBCAPÍTULO 09.03 AISLAMIENTOS
APARTADO 09.03.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 09.03.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 09.03.01.01.01 CANALIZACIONES
09.03.01.01.01.01 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 34 mm para
tuberías de 1", colocada.

09.03.01.01.01.02 m

180,00

3,83

689,40

60,00

4,39

263,40

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 48 mm para
tuberías de 1 1/2", colocada.

09.03.01.01.01.03 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para
tuberías de 2 1/2", colocada.
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

240,00

5,23

1.255,20

TOTAL ELEMENTO 09.03.01.01.01 CANALIZACIONES .................

2.208,00

TOTAL SUBAPARTADO 09.03.01.01 INSTALACIONES .................

2.208,00

TOTAL APARTADO 09.03.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS ............

2.208,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 AISLAMIENTOS...............................

2.208,00

CÓDIGO

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

6,20

31,00

TOTAL SUBAPARTADO 09.04.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC.....

31,00

TOTAL APARTADO 09.04.01 PURGADORS AUTOMATICS ............

31,00

09.04.04.02.01

u

09.04.04.02.02
3,00

12,25

36,75

m

TOTAL SUBAPARTADO 09.04.02.01 TERMÒMETRE......................

36,75

TOTAL APARTADO 09.04.02 TERMÒMETRES.................................

36,75

m

7.282,16

180,00

18,75

3.375,00

60,00

28,14

1.688,40

240,00

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

09.04.04.02.03

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

10,58

52,90

TOTAL SUBAPARTADO 09.04.03.01 MANÒMETRE........................

52,90

TOTAL APARTADO 09.04.03 MANÒMETRES...................................

52,90

APARTADO 09.04.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 09.04.04.01 Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO 09.04.04.01.01 Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO 09.04.04.01.01.01 Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

41,91

10.058,40

TOTAL SUBAPARTADO 09.04.04.02 TUBERÍA DE ACERO............

15.121,80

TOTAL APARTADO 09.04.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR..............

22.403,96

APARTADO 09.04.05 LLAVES
SUBAPARTADO 09.04.05.01 LLAVES DE ESFERA
09.04.05.01.01

Valvula esfera palanca 1" inox

Vàlvula esfera 1", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.
5,00

49,15

2,00

106,74

213,48

TOTAL SUBAPARTADO 09.04.05.01 LLAVES DE ESFERA...........

459,23

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

09.04.05.01.02

245,75

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

SUBAPARTADO 09.04.05.02 LLAVES COMPUERTA
256,00

7,10

1.817,60

09.04.05.02.01

ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer
inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de
ITALSAN.

6,00

201,19

1.207,14

TOTAL SUBAPARTADO 09.04.05.02 LLAVES COMPUERTA.........

1.207,14

SUBAPARTADO 09.04.05.03 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
09.04.05.03.01

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
1,00
8,00

09.04.04.01.01.01.03
m

4.089,00

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

5,00

09.04.04.01.01.01.02
m

4.089,00

4.089,00

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=22mm,g=1,2mm,soldat capil.,

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

09.04.04.01.01.01.01
m

14,10

IMPORTE

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

APARTADO 09.04.03 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 09.04.03.01 MANÒMETRE
u

290,00

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

09.04.03.01.01

PRECIO

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

APARTADO 09.04.02 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 09.04.02.01 TERMÒMETRE
09.04.02.01.01

CANTIDAD

TOTAL SUBELEMENTO 09.04.04.01.02.01 Fontanería ACS con
t b í PPR100 C
t
FV NIRON CLIMA
TOTAL ELEMENTO 09.04.04.01.02 Precios Descompuestos
F
í (ACS)
TOTAL SUBAPARTADO 09.04.04.01 Precios Descompuestos
F
í
SUBAPARTADO 09.04.04.02 TUBERÍA DE ACERO

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre
5,00

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

SUBCAPÍTULO 09.04 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 09.04.01 PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO 09.04.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC
09.04.01.01.01

RESUMEN

09.04.04.01.02.01.01
m

8,32

66,56

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y
sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de
ITALSAN.
100,00

13,09

TOTAL SUBELEMENTO 09.04.04.01.01.01 Fontanería AFS con
t b í PPR100 C
t
FV NIRON CLIMA
TOTAL ELEMENTO 09.04.04.01.01 Precios Descompuestos
F
t
í
(AFS)
ELEMENTO 09.04.04.01.02 Precios Descompuestos Fontanería (ACS)

850,00

850,00

TOTAL SUBAPARTADO 09.04.05.03
TES COLZES FILTRES ACCESSORIS VARIS ACER INOX
TOTAL APARTADO 09.04.05 LLAVES..............................................

850,00
2.516,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA...

25.040,98

1.309,00

3.193,16
3.193,16

SUBELEMENTO 09.04.04.01.02.01 Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 09.05 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO 09.05.01 CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO 09.05.01.01 USOS VARIOS
09.05.01.01.01

m

CÓDIGO

09.06.01.03.01

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

5,55

5,92

59,20

TOTAL SUBAPARTADO 09.05.01.01 USOS VARIOS......................

114,70

TOTAL APARTADO 09.05.01 CIRCUITOS INTERIORES Y
EXTERIORES

114,70

2.394,72

2.394,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06 ILUMINACIÓN .................................

2.525,87

2.525,87

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

u

1,00

2.255,44

2.255,44

1,00

1.776,63

1.776,63

1,00

1.220,17

1.220,17

6,00

182,73

1.096,38

1,00

29,28

29,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.07 COMPTATGE SISTEMA TREND......

6.377,90

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.

ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar
JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

09.07.03

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.
1,00

31,88

31,88

TOTAL SUBAPARTADO 09.05.02.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO.

31,88

SUBAPARTADO 09.05.02.02 PULSADORES

09.07.04

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3 / h,
DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

ud PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por
pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.

09.07.05

1,00

37,26

37,26

TOTAL SUBAPARTADO 09.05.02.02 PULSADORES......................

37,26

TOTAL APARTADO 09.05.02 PUNTOS DE LUZ...............................

69,14

ud BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

1,00

43,99

43,99

TOTAL SUBAPARTADO 09.05.03.01 BASES ESTANCAS..............

43,99

TOTAL APARTADO 09.05.03 BASES DE ENCHUFE.......................

43,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 INSTALACIONES ELÉCTRICAS....

227,83

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

SUBCAPÍTULO 09.08 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 09.08.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 09.08.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
09.08.01.01.01

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado
en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de
750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=80 toma
de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 2,5 m3 /
h, DN15, Tº Max 90 ° C i distància entre vies de 110mm. Compatible amb mòduls comunicacions

APARTADO 09.05.03 BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO 09.05.03.01 BASES ESTANCAS

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.
1,00

SUBCAPÍTULO 09.06 ILUMINACIÓN
APARTADO 09.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 09.06.01.01 LUMINARIAS DE SUPERFICIE

337,05

337,05

TOTAL SUBAPARTADO 09.08.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón,
l d ill
j
á i )
TOTAL APARTADO 09.08.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD
(I
)
TOTAL SUBCAPÍTULO 09.08 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............

337,05
337,05
337,05

SUBCAPÍTULO 09.09 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 09.09.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 09.09.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

ud LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

09.09.01.01.01

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe
1,00

43,09

TOTAL SUBAPARTADO 09.06.01.01 LUMINARIAS DE

43,09

43,09

SUBAPARTADO 09.06.01.02 ALUMBRADO DESUPERFICIE
EMERGENCIA
09.06.01.02.01

49,89

TOTAL SUBAPARTADO 09.06.01.03 ILUMINACIÓN PASILLOS
GENERAL
TOTAL APARTADO 09.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR.................

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

09.07.02

APARTADO 09.05.02 PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO 09.05.02.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO

09.06.01.01.01

48,00

IMPORTE

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

55,50

09.07.01

09.05.03.01.01

PRECIO

SUBCAPÍTULO 09.07 COMPTATGE SISTEMA TREND
10,00

09.05.02.02.01

u

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

09.05.02.01.01

CANTIDAD

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

10,00
m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBAPARTADO 09.06.01.03 ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

09.05.01.01.02

RESUMEN

09.09.01.01.02

1,00

20,00

1,00

20,00

ud Desinfeccio canonades

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

ud EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie
o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o
negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.
1,00

TOTAL SUBAPARTADO 09.06.01.02 ALUMBRADO DE
EMERGENCIA

88,06

750,00

750,00

TOTAL SUBAPARTADO 09.09.01.01 INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA
TOTAL APARTADO 09.09.01 PRUEBAS DE SERVICIO..................

770,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.09 CONTROL DE CALIDAD .................

770,00

770,00

88,06

88,06
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 09.10 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 09.10.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
09.10.01.01

CÓDIGO

RESUMEN

09.10.02.12

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

10,00

6,12

61,20

09.10.02.13

10,00

8,86

09.10.02.14

1,09

09.10.02.15

2,00
U

H

35,16

70,32

09.10.02.16
1,00

65,00

65,00

10,00

31,31

313,10

09.10.02.17

641,82

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

4,00
u

6,77

09.10.02.18

4,00
u

5,31

21,24

4,61

9,22

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

2,00
u

09.10.02.20

7,50

15,00

6,48

09.10.02.22
0,24

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat
09.10.02.23
2,00

u

14,00

u

09.10.02.24
0,70

1,56

4,68

3,00

24,01

72,03

u

3,00

2,20

6,60

3,00

13,19

39,57

1,00

251,52

251,52

3,00

43,30

129,90

1,00

86,07

86,07

3,00

21,84

65,52

5,00

22,97

114,85

5,00

12,40

62,00

5,00

16,97

84,85

5,00

23,58

117,90

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

u

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

u

Faixa prot.dorsolumbar

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

2,20

u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

09.10.02.26

3,00
u

09.10.02.25

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

09.10.02.11

17,04

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

2,10

Mascareta,protecció respiratòria

3,00
u

5,68

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

09.10.02.10

3,00
Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

3,00
u

167,19

Faixa de protecció dorsolumbar

28,00

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

09.10.02.09

55,73

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

1,92

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

09.10.02.08

u

Protector auditiu tap escuma

8,00
u

3,00
Parella botes mitja canya

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

25,92

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

09.10.02.07

156,30

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

09.10.02.21

4,00
u

u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

09.10.02.06

52,10

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

09.10.02.05

3,00

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

09.10.02.19

2,00
u

110,34

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

09.10.02.04

u

27,08

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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

09.10.02.03

36,78

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

09.10.02.02

3,00

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

TOTAL APARTADO 09.10.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS
NOCOSOMIALS
APARTADO 09.10.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
u

15,81

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

09.10.02.01

5,27

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

09.10.01.06

u

43,60

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.

09.10.01.05

3,00
Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
40,00

U

u

88,60

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

09.10.01.04

IMPORTE

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

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

09.10.01.03

PRECIO

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

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

09.10.01.02

CANTIDAD

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

6,60

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

09.10.02.27

3,00

5,05

15,15
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u

Davantal p/sold.,serratge

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

09.10.02.28

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.10.04.01

25,39

09.10.04.02

1,00

60,72

u

09.10.04.03

u

4,48

44,80

09.10.04.05

4,99

49,90

09.10.04.06

09.10.04.07

u

47,53

475,30

09.10.04.08
10,00

10,96

109,60

7,00

31,84

222,88
09.10.04.09

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

10,00
u

m

5,11

51,10

09.10.04.10
5,00

39,29

196,45

u

m

3,00

1,37

4,11

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

09.10.04.11

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

50,00
u

2,25

112,50

09.10.04.12

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

1,00
u

51,63

u

3,00

1,75

5,25

2,00

103,70

207,40

10,00

17,19

171,90

2,00

224,78

449,56

2,00

146,78

293,56

2,00

156,78

313,56

3,00

17,24

51,72

5,00

13,74

68,70

4,00

54,25

217,00

1,00

177,16

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

09.10.03.11

51,63

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

09.10.03.10

1,00
Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

09.10.03.09

84,86

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

09.10.03.08

84,86

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

09.10.03.07

1,00

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

u

51,44

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Senyal manual p/senyalis.

Senyal manual per a senyalista

09.10.03.06

51,44

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

10,00

u

1,00

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

09.10.03.05

603,52

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

10,00

u

37,72

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

09.10.03.04

16,00

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

09.10.04.04

10,00

u

IMPORTE

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

60,72

1.842,07

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

09.10.03.03

PRECIO

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

m

CANTIDAD

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 09.10.02 EQUIPS PROTECCIÓ
INDIVIDUAL
APARTADO 09.10.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ
COL·LECTIVA

09.10.03.02

h

126,95

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

09.10.03.01

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
5,00

u

RESUMEN

APARTADO 09.10.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

09.10.02.29

CÓDIGO

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

23,05

23,05

09.10.04.13

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
10,00

TOTAL APARTADO 09.10.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ
COL LECTIVA

24,89

248,90

1.538,59

09.10.04.14

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 09.10.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL
DEL PERSONAL D'OBRA
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177,16

2.747,26
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

09.10.05.01

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

8,00

16,00

128,00

TOTAL ELEMENTO 10.01.01.01.01 FONTANERÍA...........................

128,00

CAPÍTULO 10 PLANTA TERCERA SUD

h

SUBCAPÍTULO 10.01 MANO DE OBRA
APARTADO 10.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 10.01.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 10.01.01.01.01 FONTANERÍA

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
30,00
09.10.05.02

RESUMEN

APARTADO 09.10.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

u

17,19

515,70

Curs.prim.aux+socorr

10.01.01.01.01.01 h

IMPORTE

Oficial 1ª fontanero

Curset de primers auxilis i socorrisme
2,00
09.10.05.03

u

177,50

355,00

Reunió comitè S/S 6 pers.

ELEMENTO 10.01.01.01.02 CALEFACCIÓN

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

10.01.01.01.02.01 h
3,00

123,17

TOTAL APARTADO 09.10.05 DESPESES FORMACIÓ
SEGURETAT PERSONAL
APARTADO 09.10.06 MEDICINA PREVENTIVA
09.10.06.01

u

8,00

10.01.01.01.03.01 h
30,00

8,00

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

16,50

132,00

TOTAL ELEMENTO 10.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN.....................

132,00

ELEMENTO 10.01.01.01.04 ELECTRICIDAD
2,00

u

Oficial primera climatización

150,00

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

09.10.06.03

128,00

128,00

ELEMENTO 10.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN

Reconeixement med.

5,00
u

16,00

TOTAL ELEMENTO 10.01.01.01.02 CALEFACCIÓN........................

1.240,21

Reconeixement mèdic

09.10.06.02

Oficial 1ª calefactor

369,51

103,08

10.01.01.01.04.01 h

Encargado especializado instalación eléctrica

10.01.01.01.04.02 h

Oficial especializado instalación eléctrica

206,16
8,00

20,00

8,00

18,00

144,00

TOTAL ELEMENTO 10.01.01.01.04 ELECTRICIDAD.......................

304,00

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00

67,27

134,54

TOTAL APARTADO 09.10.06 MEDICINA PREVENTIVA................

490,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.10 SEGURETAT I SALUT LABORAL...

8.500,65

TOTAL CAPÍTULO 09 PLANTA TERCERA NORD.................................................................................................

160,00

ELEMENTO 10.01.01.01.05 INFORMÁTICA
10.01.01.01.05.01 h

Técnico programador

54.909,04

36,00

288,00

TOTAL ELEMENTO 10.01.01.01.05 INFORMÁTICA.........................

8,00

288,00

TOTAL SUBAPARTADO 10.01.01.01 INSTALACIONES .................

980,00

SUBAPARTADO 10.01.01.02 VARIOS
ELEMENTO 10.01.01.02.01 PINTURAS
10.01.01.02.01.01 h

Oficial 1ª pintor
15,50

124,00

TOTAL ELEMENTO 10.01.01.02.01 PINTURAS ...............................

8,00

124,00

TOTAL SUBAPARTADO 10.01.01.02 VARIOS .................................

124,00

TOTAL APARTADO 10.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS..........

1.104,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 MANO DE OBRA..............................

1.104,00

SUBCAPÍTULO 10.02 DEMOLICIONES
APARTADO 10.02.01 DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS
10.02.01.01

m² DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR

m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó revestimiento similar de una
de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros a pie de
carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.
6,74

60,66

TOTAL APARTADO 10.02.01 DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS...........

9,00

60,66

APARTADO 10.02.02 DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
10.02.02.01

m² LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.
144,04
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3,53

508,46

TOTAL APARTADO 10.02.02 DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS.....

508,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 DEMOLICIONES..............................

569,12
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 10.03 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO 10.03.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO 10.03.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
10.03.01.01.01

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

10.05.02.01.01

m² Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

u

144,04

28,00

4.033,12

TOTAL SUBAPARTADO 10.03.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES..

4.033,12

TOTAL APARTADO 10.03.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES...............

4.033,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS

4.033,12

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

146,00

4,11

600,06

91,00

4,39

399,49

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 60 mm para
tuberías de 2", colocada.

10.05.03.01.01

u

61,00

4,84

295,24

220,00

5,23

1.150,60

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm

20,00

6,01

120,20

TOTAL ELEMENTO 10.04.01.01.01 CANALIZACIONES .................

2.565,59

TOTAL SUBAPARTADO 10.04.01.01 INSTALACIONES .................

2.565,59

TOTAL APARTADO 10.04.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS ............

2.565,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 AISLAMIENTOS...............................

2.565,59

SUBCAPÍTULO 10.05 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 10.05.01 PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO 10.05.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC
u

10.05.04.01.01.01.01
m

TOTAL SUBAPARTADO 10.05.02.01 TERMÒMETRE......................

36,75

TOTAL APARTADO 10.05.02 TERMÒMETRES.................................

36,75

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

10,58

52,90

TOTAL SUBAPARTADO 10.05.03.01 MANÒMETRE........................

52,90

TOTAL APARTADO 10.05.03 MANÒMETRES...................................

52,90

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.
256,00

7,10

1.817,60

8,00

8,32

66,56

100,00

13,09

1.309,00

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de
ITALSAN.

10.05.04.01.01.01.03
m

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 89 mm para
tuberías de 3", colocada.

10.05.01.01.01

36,75

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

10.05.04.01.01.01.02
m

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para
tuberías de 2 1/2", colocada.

10.04.01.01.01.05 m

12,25

APARTADO 10.05.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 10.05.04.01 Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO 10.05.04.01.01 Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO 10.05.04.01.01.01 Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 48 mm para
tuberías de 1 1/2", colocada.

10.04.01.01.01.04 m

3,00

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

5,00

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 42 mm para
tuberías de 1 1/4", colocada.

10.04.01.01.01.03 m

IMPORTE

APARTADO 10.05.03 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 10.05.03.01 MANÒMETRE

SUBCAPÍTULO 10.04 AISLAMIENTOS
APARTADO 10.04.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 10.04.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 10.04.01.01.01 CANALIZACIONES

10.04.01.01.01.02 m

PRECIO

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

10.04.01.01.01.01 m

CANTIDAD

APARTADO 10.05.02 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 10.05.02.01 TERMÒMETRE

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y
sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de
ITALSAN.

TOTAL SUBELEMENTO 10.05.04.01.01.01 Fontanería AFS con
b í PPR100 C
FV NIRON CLIMA
TOTAL ELEMENTO 10.05.04.01.01 Precios Descompuestos
F
í
(AFS)
ELEMENTO 10.05.04.01.02 Precios Descompuestos Fontanería (ACS)

3.193,16
3.193,16

SUBELEMENTO 10.05.04.01.02.01 Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

10.05.04.01.02.01.01
m

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre
5,00

6,20

31,00

TOTAL SUBAPARTADO 10.05.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC.....

31,00

TOTAL APARTADO 10.05.01 PURGADORS AUTOMATICS ............

31,00

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.
220,00

14,10

TOTAL SUBELEMENTO 10.05.04.01.02.01 Fontanería ACS con
b í PPR100 C
FV NIRON CLIMA
TOTAL ELEMENTO 10.05.04.01.02 Precios Descompuestos
F t
í (ACS)
TOTAL SUBAPARTADO 10.05.04.01 Precios Descompuestos
F t
í
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3.102,00

3.102,00
3.102,00
6.295,16
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

SUBAPARTADO 10.05.04.02 TUBERÍA DE ACERO
10.05.04.02.01

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,
10.06.01.01.01
146,00

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

21,78

u

3.179,88

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

91,00
m

28,14

2.560,74

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
61,00
10.05.04.02.04

m

m

36,02

2.197,22
10.07.01.01.01

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

220,00

41,91

20,00

9.220,20

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un

76,34

1.526,80

TOTAL SUBAPARTADO 10.05.04.02 TUBERÍA DE ACERO............

18.684,84

TOTAL APARTADO 10.05.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR..............

24.980,00

APARTADO 10.05.05 LLAVES
SUBAPARTADO 10.05.05.01 LLAVES DE ESFERA

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.06 ILUMINACIÓN .................................

748,35

1,00

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

3,00

77,27

10.08.01

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

194,14

194,14

TOTAL SUBAPARTADO 10.07.01.01 PUERTAS METÁLICAS ........

194,14

TOTAL APARTADO 10.07.01 PUERTAS CORTAFUEGOS...............

194,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.07 PROTECCIÓN CONTRA

194,14

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

3,00

106,74

320,22

10.08.02

Valula esfera palanca 2" inox

u

1,00

2.255,44

2.255,44

1,00

1.776,63

1.776,63

1,00

1.481,79

1.481,79

1,00

202,69

202,69

1,00

178,62

178,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.08 COMPTATGE SISTEMA TREND......

5.895,17

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.
3,00

146,06

438,18

TOTAL SUBAPARTADO 10.05.05.01 LLAVES DE ESFERA...........

990,21

10.08.03

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connexió embridada, QP = 10 m3 / h i PN16, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

SUBAPARTADO 10.05.05.02 LLAVES COMPUERTA
10.05.05.02.01

ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

10.08.04

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer
inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
201,19

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

1.207,14

ud VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

10.08.05

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3 m3 /
h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions
4,00

224,26

897,04

TOTAL SUBAPARTADO 10.05.05.02 LLAVES COMPUERTA.........

2.104,18

SUBAPARTADO 10.05.05.03 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
10.05.05.03.01

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 16 m3 / h,
DN40, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 300MM. Compatible amb mòduls comunicacions
6,00

10.05.05.02.02

748,35

SUBCAPÍTULO 10.08 COMPTATGE SISTEMAINCENDIOS
TREND

231,81

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

10.05.05.01.03

748,35

748,35

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

10.05.05.01.02

49,89

TOTAL SUBAPARTADO 10.06.01.01 ILUMINACIÓN PASILLOS
GENERAL
TOTAL APARTADO 10.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR.................

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego
con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a
otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de
calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100
mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible
de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z"
electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de dificultat alt, i col.locat superficialment.

10.05.05.01.01

15,00

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 10.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO 10.07.01 PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO 10.07.01.01 PUERTAS METÁLICAS

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

10.05.04.02.05

PRECIO

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

10.05.04.02.03

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 10.06 ILUMINACIÓN
APARTADO 10.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 10.06.01.01 ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

10.05.04.02.02

RESUMEN

SUBCAPÍTULO 10.09 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 10.09.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 10.09.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
1,00

850,00

850,00

TOTAL SUBAPARTADO 10.05.05.03
TES COLZES FILTRES ACCESSORIS VARIS ACER INOX
TOTAL APARTADO 10.05.05 LLAVES..............................................

3.944,39

850,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA...

29.045,04

10.09.01.01.01

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.
1,00
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337,05

337,05

TOTAL SUBAPARTADO 10.09.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón,
l d ill
j
á i )
TOTAL APARTADO 10.09.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD
(I t )
TOTAL SUBCAPÍTULO 10.09 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............

337,05
337,05
337,05
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 10.10 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 10.10.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 10.10.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
10.10.01.01.01

RESUMEN

10.11.02.09

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules
10.11.02.10
1,00

20,00

u

ud Desinfeccio canonades

1,00

750,00

750,00

TOTAL SUBAPARTADO 10.10.01.01 INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA
TOTAL APARTADO 10.10.01 PRUEBAS DE SERVICIO..................

770,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.10 CONTROL DE CALIDAD .................

u

770,00

u

10,00

6,12

u

10.11.02.14
10,00

8,86

88,60

40,00

1,09

43,60

u

10.11.02.15

2,00

35,16

70,32

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

10.11.02.16

1,00

65,00

65,00

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

10.11.02.17
10,00

31,31

TOTAL APARTADO 10.11.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS
NOCOSOMIALS
APARTADO 10.11.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

u

u

641,82

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

4,00

6,77

27,08

4,00

5,31

21,24

10.11.02.18

u

10.11.02.19

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

u

10.11.02.20
2,00

4,61

9,22

2,00

7,50

15,00

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

10.11.02.21

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

6,48

25,92

10.11.02.22

Protector auditiu tap escuma

8,00
u

0,24

u

10.11.02.23

3,00

55,73

167,19

u

3,00

5,68

17,04

3,00

24,01

72,03

3,00

2,20

6,60

3,00

13,19

39,57

1,00

251,52

251,52

3,00

43,30

129,90

1,00

86,07

86,07

3,00

21,84

65,52

5,00

22,97

114,85

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

u

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

u

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

u

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

u

Faixa prot.dorsolumbar

Faixa de protecció dorsolumbar

2,00
u

156,30

Parella botes mitja canya

1,92

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

10.11.02.08

52,10

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

10.11.02.07

3,00

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

4,00
u

110,34

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

10.11.02.06

36,78

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

10.11.02.05

3,00

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

10.11.02.04

15,81

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

313,10

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

10.11.02.03

5,27

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

u

3,00

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

10.11.02.02

15,15

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.

u

5,05

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

10.11.02.01

3,00

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

H

6,60

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

61,20

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

10.11.01.06

2,20

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

U

3,00

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

10.11.02.13

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

10.11.01.05

4,68

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

U

1,56

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

770,00

SUBCAPÍTULO 10.11 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 10.11.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

10.11.01.04

3,00

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

10.11.02.12

10.11.01.03

IMPORTE

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

20,00

10.11.02.11

10.11.01.02

PRECIO

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

10.11.01.01

CANTIDAD

Mascareta,protecció respiratòria

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

10.10.01.01.02

CÓDIGO

14,00

28,00

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

10.11.02.24

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
3,00

0,70

2,10
Página

95

Página

96

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

10.11.02.25

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.11.04.01
5,00

u

12,40

62,00

16,97

h

u

10.11.04.03

u

23,58

117,90

10.11.04.04

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

25,39

126,95

10.11.04.05

60,72

60,72

10.11.04.06

u

10.11.04.08
10,00

4,48

44,80

10,00

4,99

49,90

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

10.11.04.09

10,00

u

u

u

47,53

475,30

Senyal manual p/senyalis.

10,00

10,96

109,60

7,00

31,84

222,88

10.11.04.10

u

10.11.04.12

h

24,89

10.11.04.13
5,11

10.11.04.14

m

103,70

207,40

10,00

17,19

171,90

2,00

224,78

449,56

2,00

146,78

293,56

2,00

156,78

313,56

3,00

17,24

51,72

5,00

13,74

68,70

4,00

54,25

217,00

1,00

177,16

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
39,29

117,87

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 10.11.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL
DEL PERSONAL D'OBRA

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

10.11.03.10

2,00

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

25,55

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

3,00
m

5,25

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

248,90

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

10.11.03.09

1,75

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

5,00
u

3,00
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

10.11.03.08

10.11.04.11

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

10,00
u

51,63

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

10.11.03.07

51,63

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

10.11.03.06

1,00
Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Senyal manual per a senyalista

10.11.03.05

84,86

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

u

84,86

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

10.11.03.04

1,00
Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

10.11.04.07

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

u

51,44

1.842,07

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

10.11.03.03

51,44

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

1,00

m

1,00

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 10.11.02 EQUIPS PROTECCIÓ
INDIVIDUAL
APARTADO 10.11.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ
COL·LECTIVA

10.11.03.02

603,52

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

10.11.03.01

37,72

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

5,00
u

16,00
Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

10.11.02.29

IMPORTE

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

84,85

Davantal p/sold.,serratge

5,00
u

PRECIO

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

10.11.02.28

CANTIDAD

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

10.11.04.02

5,00
u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

10.11.02.27

RESUMEN

APARTADO 10.11.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

10.11.02.26

CÓDIGO

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

50,00

1,37

68,50

10,00

2,25

22,50

1,00

23,05

177,16

2.747,26

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

10.11.03.11

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 10.11.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ
COL LECTIVA

23,05

1.408,85

Página

97

Página

98

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

10.11.05.01

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

8,00

16,00

128,00

TOTAL ELEMENTO 11.01.01.01.01 FONTANERÍA...........................

128,00

CAPÍTULO 11 PLANTA QUARTA NORD

h

SUBCAPÍTULO 11.01 MANO DE OBRA
APARTADO 11.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 11.01.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 11.01.01.01.01 FONTANERÍA

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
30,00
10.11.05.02

RESUMEN

APARTADO 10.11.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

u

17,19

515,70

Curs.prim.aux+socorr

11.01.01.01.01.01 h

IMPORTE

Oficial 1ª fontanero

Curset de primers auxilis i socorrisme
2,00
10.11.05.03

u

177,50

355,00

Reunió comitè S/S 6 pers.

ELEMENTO 11.01.01.01.02 CALEFACCIÓN

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

11.01.01.01.02.01 h
3,00

123,17

TOTAL APARTADO 10.11.05 DESPESES FORMACIÓ
SEGURETAT PERSONAL
APARTADO 10.11.06 MEDICINA PREVENTIVA
10.11.06.01

u

8,00

11.01.01.01.03.01 h
30,00

8,00

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

103,08

132,00

132,00

11.01.01.01.04.01 h

Encargado especializado instalación eléctrica

11.01.01.01.04.02 h

Oficial especializado instalación eléctrica

206,16
8,00

20,00

8,00

18,00

144,00

TOTAL ELEMENTO 11.01.01.01.04 ELECTRICIDAD.......................

304,00

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00

67,27

134,54

TOTAL APARTADO 10.11.06 MEDICINA PREVENTIVA................

490,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.11 SEGURETAT I SALUT LABORAL...

8.370,91

Técnico programador
8,00

m² Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado
3,40

59,06

200,80

TOTAL SUBAPARTADO 10.12.01.01 ENREJADOS.........................

200,80

TOTAL APARTADO 10.12.01 ENTRAMADOS METÁLICOS.............

200,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.12 CERRAJERÍA...................................

200,80

TOTAL CAPÍTULO 10 PLANTA TERCERA SUD....................................................................................................

160,00

ELEMENTO 11.01.01.01.05 INFORMÁTICA
11.01.01.01.05.01 h

SUBCAPÍTULO 10.12 CERRAJERÍA
APARTADO 10.12.01 ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO 10.12.01.01 ENREJADOS
10.12.01.01.01

16,50

TOTAL ELEMENTO 11.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN.....................
ELEMENTO 11.01.01.01.04 ELECTRICIDAD
2,00

u

Oficial primera climatización

150,00

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

10.11.06.03

128,00

128,00

ELEMENTO 11.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN

Reconeixement med.

5,00
u

16,00

TOTAL ELEMENTO 11.01.01.01.02 CALEFACCIÓN........................

1.240,21

Reconeixement mèdic

10.11.06.02

Oficial 1ª calefactor

369,51

36,00

288,00

TOTAL ELEMENTO 11.01.01.01.05 INFORMÁTICA.........................

288,00

TOTAL SUBAPARTADO 11.01.01.01 INSTALACIONES .................

980,00

SUBAPARTADO 11.01.01.02 VARIOS
ELEMENTO 11.01.01.02.01 PINTURAS
11.01.01.02.01.01 h

Oficial 1ª pintor
8,00

53.833,29

15,50

124,00

TOTAL ELEMENTO 11.01.01.02.01 PINTURAS ...............................

124,00

TOTAL SUBAPARTADO 11.01.01.02 VARIOS .................................

124,00

TOTAL APARTADO 11.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS..........

1.104,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 MANO DE OBRA..............................

1.104,00

SUBCAPÍTULO 11.02 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO 11.02.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO 11.02.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
11.02.01.01.01

m² Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim
28,00

8.032,08

TOTAL SUBAPARTADO 11.02.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES..

286,86

8.032,08

TOTAL APARTADO 11.02.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES...............

8.032,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS

8.032,08

SUBCAPÍTULO 11.03 AISLAMIENTOS
APARTADO 11.03.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 11.03.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 11.03.01.01.01 CANALIZACIONES
11.03.01.01.01.01 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 48 mm para
tuberías de 1 1/2", colocada.

11.03.01.01.01.02 m

180,00

4,39

790,20

60,00

4,84

290,40

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 60 mm para
tuberías de 2", colocada.

11.03.01.01.01.03 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 89 mm para
tuberías de 3", colocada.
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

240,00

6,01

1.442,40

TOTAL ELEMENTO 11.03.01.01.01 CANALIZACIONES .................

2.523,00

TOTAL SUBAPARTADO 11.03.01.01 INSTALACIONES .................

2.523,00

TOTAL APARTADO 11.03.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS ............

2.523,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 AISLAMIENTOS...............................

2.523,00

CÓDIGO

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

6,20

31,00

TOTAL SUBAPARTADO 11.04.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC.....

31,00

TOTAL APARTADO 11.04.01 PURGADORS AUTOMATICS ............

31,00

11.04.04.02.01

u

11.04.04.02.02
3,00

12,25

36,75

14,10

TOTAL SUBAPARTADO 11.04.02.01 TERMÒMETRE......................

36,75

TOTAL APARTADO 11.04.02 TERMÒMETRES.................................

36,75

m

11.04.04.02.03

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

10,58

52,90

TOTAL SUBAPARTADO 11.04.03.01 MANÒMETRE........................

52,90

TOTAL APARTADO 11.04.03 MANÒMETRES...................................

8.944,96

m

180,00

28,14

5.065,20

60,00

36,02

2.161,20

240,00

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un

76,34

18.321,60

TOTAL SUBAPARTADO 11.04.04.02 TUBERÍA DE ACERO............

25.548,00

TOTAL APARTADO 11.04.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR..............

34.492,96

APARTADO 11.04.05 LLAVES
SUBAPARTADO 11.04.05.01 LLAVES DE ESFERA

52,90

APARTADO 11.04.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 11.04.04.01 Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO 11.04.04.01.01 Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO 11.04.04.01.01.01 Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

11.04.05.01.01

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

11.04.05.01.02

5,00

106,74

533,70

2,00

146,06

292,12

TOTAL SUBAPARTADO 11.04.05.01 LLAVES DE ESFERA...........

825,82

Valula esfera palanca 2" inox

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

320,00

7,10

2.272,00

SUBAPARTADO 11.04.05.02 LLAVES COMPUERTA
11.04.05.02.01

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

ud VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de
ITALSAN.

3,00

224,26

672,78

TOTAL SUBAPARTADO 11.04.05.02 LLAVES COMPUERTA.........

672,78

SUBAPARTADO 11.04.05.03 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
11.04.05.03.01

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
8,00

11.04.04.01.01.01.03
m

4.512,00

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de dificultat alt, i col.locat superficialment.

5,00

11.04.04.01.01.01.02
m

4.512,00

4.512,00

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

11.04.04.01.01.01.01
m

IMPORTE

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

APARTADO 11.04.03 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 11.04.03.01 MANÒMETRE
u

320,00

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

11.04.03.01.01

PRECIO

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

APARTADO 11.04.02 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 11.04.02.01 TERMÒMETRE
11.04.02.01.01

CANTIDAD

TOTAL SUBELEMENTO 11.04.04.01.02.01 Fontanería ACS con
t b í PPR100 C
t
FV NIRON CLIMA
TOTAL ELEMENTO 11.04.04.01.02 Precios Descompuestos
F
í (ACS)
TOTAL SUBAPARTADO 11.04.04.01 Precios Descompuestos
F
í
SUBAPARTADO 11.04.04.02 TUBERÍA DE ACERO

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre
5,00

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

SUBCAPÍTULO 11.04 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 11.04.01 PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO 11.04.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC
11.04.01.01.01

RESUMEN

11.04.04.01.02.01.01
m

8,32

66,56

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y
sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de
ITALSAN.
160,00

13,09

TOTAL SUBELEMENTO 11.04.04.01.01.01 Fontanería AFS con
t b í PPR100 C
t
FV NIRON CLIMA
TOTAL ELEMENTO 11.04.04.01.01 Precios Descompuestos
F
t
í
(AFS)
ELEMENTO 11.04.04.01.02 Precios Descompuestos Fontanería (ACS)

850,00

850,00

TOTAL SUBAPARTADO 11.04.05.03
TES COLZES FILTRES ACCESSORIS VARIS ACER INOX
TOTAL APARTADO 11.04.05 LLAVES..............................................

1,00

850,00
2.348,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA...

36.962,21

2.094,40

4.432,96
4.432,96

SUBELEMENTO 11.04.04.01.02.01 Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 11.05 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO 11.05.01 CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO 11.05.01.01 USOS VARIOS
11.05.01.01.01

m

CÓDIGO

11.06.01.03.01

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

5,55

5,92

59,20

TOTAL SUBAPARTADO 11.05.01.01 USOS VARIOS......................

114,70

TOTAL APARTADO 11.05.01 CIRCUITOS INTERIORES Y
EXTERIORES

114,70

1.796,04

1.796,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.06 ILUMINACIÓN .................................

1.927,19

1.927,19

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

u

1,00

1.481,79

1.481,79

2,00

1.220,17

2.440,34

1,00

182,73

182,73

1,00

178,62

178,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.07 COMPTATGE SISTEMA TREND......

4.283,48

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.

ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar
JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

11.07.03

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3 / h,
DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions
1,00

31,88

31,88

TOTAL SUBAPARTADO 11.05.02.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO.

31,88

SUBAPARTADO 11.05.02.02 PULSADORES

11.07.04

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3 m3 /
h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

ud PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por
pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.
1,00

37,26

37,26

TOTAL SUBAPARTADO 11.05.02.02 PULSADORES......................

37,26

TOTAL APARTADO 11.05.02 PUNTOS DE LUZ...............................

69,14

SUBCAPÍTULO 11.08 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 11.08.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 11.08.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
11.08.01.01.01

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

APARTADO 11.05.03 BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO 11.05.03.01 BASES ESTANCAS
ud BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado
en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de
750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=80 toma
de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.

1,00

1,00

43,99

43,99

TOTAL SUBAPARTADO 11.05.03.01 BASES ESTANCAS..............

43,99

TOTAL APARTADO 11.05.03 BASES DE ENCHUFE.......................

43,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.05 INSTALACIONES ELÉCTRICAS....

227,83

SUBCAPÍTULO 11.06 ILUMINACIÓN
APARTADO 11.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 11.06.01.01 LUMINARIAS DE SUPERFICIE

337,05

337,05

TOTAL SUBAPARTADO 11.08.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón,
l d ill
j
á i )
TOTAL APARTADO 11.08.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD
(I t )
TOTAL SUBCAPÍTULO 11.08 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............

337,05
337,05
337,05

SUBCAPÍTULO 11.09 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 11.09.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 11.09.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
11.09.01.01.01

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

ud LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

11.09.01.01.02

1,00

20,00

1,00

20,00

ud Desinfeccio canonades

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

1,00

43,09

TOTAL SUBAPARTADO 11.06.01.01 LUMINARIAS DE

43,09

43,09

SUBAPARTADO 11.06.01.02 ALUMBRADO DESUPERFICIE
EMERGENCIA
11.06.01.02.01

49,89

TOTAL SUBAPARTADO 11.06.01.03 ILUMINACIÓN PASILLOS
GENERAL
TOTAL APARTADO 11.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR.................

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connexió embridada, QP = 10 m3 / h i PN16, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

11.07.02

APARTADO 11.05.02 PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO 11.05.02.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO

11.06.01.01.01

36,00

IMPORTE

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

55,50

11.07.01

11.05.03.01.01

PRECIO

SUBCAPÍTULO 11.07 COMPTATGE SISTEMA TREND
10,00

11.05.02.02.01

u

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

11.05.02.01.01

CANTIDAD

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

10,00
m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBAPARTADO 11.06.01.03 ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

11.05.01.01.02

RESUMEN

ud EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie
o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o
negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.
1,00

TOTAL SUBAPARTADO 11.06.01.02 ALUMBRADO DE
EMERGENCIA

88,06

750,00

750,00

TOTAL SUBAPARTADO 11.09.01.01 INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA
TOTAL APARTADO 11.09.01 PRUEBAS DE SERVICIO..................

770,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.09 CONTROL DE CALIDAD .................

770,00

770,00

88,06

88,06
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 11.10 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 11.10.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
11.10.01.01

CÓDIGO

RESUMEN

11.10.02.12

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

10,00

6,12

61,20

11.10.02.13

10,00

8,86

11.10.02.14

1,09

11.10.02.15

2,00
U

H

35,16

70,32

11.10.02.16
1,00

65,00

65,00

10,00

31,31

313,10

11.10.02.17

641,82

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

4,00
u

6,77

11.10.02.18

4,00
u

5,31

21,24

4,61

9,22

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

2,00
u

11.10.02.20

7,50

15,00

6,48

11.10.02.22
0,24

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat
11.10.02.23
2,00

u

14,00

u

11.10.02.24
0,70

1,56

4,68

3,00

24,01

72,03

u

3,00

2,20

6,60

3,00

13,19

39,57

1,00

251,52

251,52

3,00

43,30

129,90

1,00

86,07

86,07

3,00

21,84

65,52

5,00

22,97

114,85

5,00

12,40

62,00

5,00

16,97

84,85

5,00

23,58

117,90

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

u

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

u

Faixa prot.dorsolumbar

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

2,20

u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

11.10.02.26

3,00
u

11.10.02.25

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

11.10.02.11

17,04

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

2,10

Mascareta,protecció respiratòria

3,00
u

5,68

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

11.10.02.10

3,00
Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

3,00
u

167,19

Faixa de protecció dorsolumbar

28,00

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

11.10.02.09

55,73

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

1,92

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

11.10.02.08

u

Protector auditiu tap escuma

8,00
u

3,00
Parella botes mitja canya

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

25,92

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

11.10.02.07

156,30

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

11.10.02.21

4,00
u

u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

11.10.02.06

52,10

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

11.10.02.05

3,00

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

11.10.02.19

2,00
u

110,34

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

11.10.02.04

u

27,08

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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

11.10.02.03

36,78

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

11.10.02.02

3,00

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

TOTAL APARTADO 11.10.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS
NOCOSOMIALS
APARTADO 11.10.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
u

15,81

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

11.10.02.01

5,27

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

11.10.01.06

u

43,60

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.

11.10.01.05

3,00
Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
40,00

U

u

88,60

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

11.10.01.04

IMPORTE

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

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

11.10.01.03

PRECIO

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

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

11.10.01.02

CANTIDAD

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

6,60

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

11.10.02.27

3,00

5,05

15,15
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u

Davantal p/sold.,serratge

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
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CÓDIGO

RESUMEN

11.10.02.28

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.10.04.01

25,39

11.10.04.02

1,00

60,72

u

11.10.04.03

u

4,48

44,80

11.10.04.05

4,99

49,90

11.10.04.06

11.10.04.07

u

47,53

475,30

11.10.04.08
10,00

10,96

109,60

7,00

31,84

222,88
11.10.04.09

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

24,89

u

11.10.04.10
5,00

u

5,11

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

11.10.04.11
3,00

m

39,29

1,37

1,75

5,25

h

2,00

103,70

207,40

10,00

17,19

171,90

2,00

224,78

449,56

2,00

146,78

293,56

2,00

156,78

313,56

3,00

17,24

51,72

5,00

13,74

68,70

4,00

54,25

217,00

1,00

177,16

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

68,50

11.10.04.13
10,00

u

3,00
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

11.10.03.11

51,63

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

117,87

11.10.04.12
50,00

m

u

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

11.10.03.10

51,63

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

25,55

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

11.10.03.09

1,00
Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

248,90

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

11.10.03.08

84,86

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
10,00

u

84,86

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

11.10.03.07

1,00

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

u

51,44

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Senyal manual p/senyalis.

Senyal manual per a senyalista

11.10.03.06

51,44

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

10,00

u

1,00

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

11.10.03.05

603,52

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

10,00

u

37,72

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

11.10.03.04

16,00

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

11.10.04.04

10,00

u

IMPORTE

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

60,72

1.842,07

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

11.10.03.03

PRECIO

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

m

CANTIDAD

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 11.10.02 EQUIPS PROTECCIÓ
INDIVIDUAL
APARTADO 11.10.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ
COL·LECTIVA

11.10.03.02

h

126,95

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

11.10.03.01

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
5,00

u

RESUMEN

APARTADO 11.10.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

11.10.02.29

CÓDIGO

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

2,25

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

22,50

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
1,00

TOTAL APARTADO 11.10.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ
COL LECTIVA

23,05

23,05

1.408,85

11.10.04.14

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 11.10.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL
DEL PERSONAL D'OBRA

Página 107

177,16

2.747,26
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CÓDIGO

11.10.05.01

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

8,00

16,00

128,00

TOTAL ELEMENTO 12.01.01.01.01 FONTANERÍA...........................

128,00

CAPÍTULO 12 PLANTA QUARTA SUD

h

SUBCAPÍTULO 12.01 MANO DE OBRA
APARTADO 12.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 12.01.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 12.01.01.01.01 FONTANERÍA

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
30,00
11.10.05.02

RESUMEN

APARTADO 11.10.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

u

17,19

515,70

Curs.prim.aux+socorr

12.01.01.01.01.01 h

IMPORTE

Oficial 1ª fontanero

Curset de primers auxilis i socorrisme
2,00
11.10.05.03

u

177,50

355,00

Reunió comitè S/S 6 pers.

ELEMENTO 12.01.01.01.02 CALEFACCIÓN

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

12.01.01.01.02.01 h
3,00

123,17

TOTAL APARTADO 11.10.05 DESPESES FORMACIÓ
SEGURETAT PERSONAL
APARTADO 11.10.06 MEDICINA PREVENTIVA
11.10.06.01

u

8,00

12.01.01.01.03.01 h
30,00

8,00

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

16,50

132,00

TOTAL ELEMENTO 12.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN.....................

132,00

ELEMENTO 12.01.01.01.04 ELECTRICIDAD
2,00

u

Oficial primera climatización

150,00

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

11.10.06.03

128,00

128,00

ELEMENTO 12.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN

Reconeixement med.

5,00
u

16,00

TOTAL ELEMENTO 12.01.01.01.02 CALEFACCIÓN........................

1.240,21

Reconeixement mèdic

11.10.06.02

Oficial 1ª calefactor

369,51

103,08

12.01.01.01.04.01 h

Encargado especializado instalación eléctrica

12.01.01.01.04.02 h

Oficial especializado instalación eléctrica

206,16
8,00

20,00

8,00

18,00

144,00

TOTAL ELEMENTO 12.01.01.01.04 ELECTRICIDAD.......................

304,00

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00

67,27

134,54

TOTAL APARTADO 11.10.06 MEDICINA PREVENTIVA................

490,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.10 SEGURETAT I SALUT LABORAL...

8.370,91

TOTAL CAPÍTULO 11 PLANTA QUARTA NORD...................................................................................................

160,00

ELEMENTO 12.01.01.01.05 INFORMÁTICA
12.01.01.01.05.01 h

Técnico programador

64.537,75

36,00

288,00

TOTAL ELEMENTO 12.01.01.01.05 INFORMÁTICA.........................

8,00

288,00

TOTAL SUBAPARTADO 12.01.01.01 INSTALACIONES .................

980,00

SUBAPARTADO 12.01.01.02 VARIOS
ELEMENTO 12.01.01.02.01 PINTURAS
12.01.01.02.01.01 h

Oficial 1ª pintor
15,50

124,00

TOTAL ELEMENTO 12.01.01.02.01 PINTURAS ...............................

8,00

124,00

TOTAL SUBAPARTADO 12.01.01.02 VARIOS .................................

124,00

TOTAL APARTADO 12.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS..........

1.104,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 MANO DE OBRA..............................

1.104,00

SUBCAPÍTULO 12.02 DEMOLICIONES
APARTADO 12.02.01 DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS
12.02.01.01

m² DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR

m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó revestimiento similar de una
de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros a pie de
carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.
6,74

60,66

TOTAL APARTADO 12.02.01 DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS...........

9,00

60,66

APARTADO 12.02.02 DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
12.02.02.01

m² LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.
187,84
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3,53

663,08

TOTAL APARTADO 12.02.02 DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS.....

663,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 DEMOLICIONES..............................

723,74
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 12.03 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO 12.03.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO 12.03.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
12.03.01.01.01

CÓDIGO

RESUMEN

12.05.03.01.01

m² Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

u

52,90

TOTAL SUBAPARTADO 12.03.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES..

5.259,52

TOTAL APARTADO 12.03.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES...............

5.259,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS

5.259,52

APARTADO 12.05.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 12.05.04.01 Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO 12.05.04.01.01 Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO 12.05.04.01.01.01 Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
12.05.04.01.01.01.01
m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

4,39

1.014,09

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

12.05.04.01.01.01.02
m

4,84

459,80

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para
tuberías de 2 1/2", colocada.
6,00

5,23

220,00

31,38

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm

6,01

1.322,20

TOTAL ELEMENTO 12.04.01.01.01 CANALIZACIONES .................

2.827,47

TOTAL SUBAPARTADO 12.04.01.01 INSTALACIONES .................

2.827,47

TOTAL APARTADO 12.04.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS ............

2.827,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.04 AISLAMIENTOS...............................

2.827,47

SUBCAPÍTULO 12.05 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 12.05.01 PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO 12.05.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC

350,00

7,10

2.485,00

8,00

8,32

66,56

160,00

13,09

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de
ITALSAN.

12.05.04.01.01.01.03
m

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 89 mm para
tuberías de 3", colocada.

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y
sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de
ITALSAN.

TOTAL SUBELEMENTO 12.05.04.01.01.01 Fontanería AFS con
t b í PPR100 C
t
FV NIRON CLIMA
TOTAL ELEMENTO 12.05.04.01.01 Precios Descompuestos
F
í (AFS) (ACS)
ELEMENTO 12.05.04.01.02 Precios Descompuestos
Fontanería

2.094,40

4.645,96
4.645,96

SUBELEMENTO 12.05.04.01.02.01 Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
12.05.04.01.02.01.01
m

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre
5,00

6,20

31,00

TOTAL SUBAPARTADO 12.05.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC.....

31,00

TOTAL APARTADO 12.05.01 PURGADORS AUTOMATICS ............

31,00

APARTADO 12.05.02 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 12.05.02.01 TERMÒMETRE
u

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

95,00

12.05.02.01.01

52,90

52,90

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 60 mm para
tuberías de 2", colocada.

u

10,58

TOTAL APARTADO 12.05.03 MANÒMETRES...................................

231,00

12.05.01.01.01

5,00

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

TOTAL SUBAPARTADO 12.05.03.01 MANÒMETRE........................

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 48 mm para
tuberías de 1 1/2", colocada.

12.04.01.01.01.04 m

IMPORTE

5.259,52

SUBCAPÍTULO 12.04 AISLAMIENTOS
APARTADO 12.04.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 12.04.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 12.04.01.01.01 CANALIZACIONES

12.04.01.01.01.03 m

PRECIO

28,00

187,84

12.04.01.01.01.02 m

CANTIDAD

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

12.04.01.01.01.01 m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

APARTADO 12.05.03 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 12.05.03.01 MANÒMETRE

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.
350,00

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C
12,25

36,75

TOTAL SUBAPARTADO 12.05.02.01 TERMÒMETRE......................

3,00

36,75

TOTAL APARTADO 12.05.02 TERMÒMETRES.................................

36,75
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14,10

TOTAL SUBELEMENTO 12.05.04.01.02.01 Fontanería ACS con
b í PPR100 C
FV NIRON CLIMA
TOTAL ELEMENTO 12.05.04.01.02 Precios Descompuestos
F t
í (ACS)
TOTAL SUBAPARTADO 12.05.04.01 Precios Descompuestos
F t
í

4.935,00

4.935,00
4.935,00
9.580,96
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

SUBAPARTADO 12.05.04.02 TUBERÍA DE ACERO
12.05.04.02.01

m

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,
12.07.01.01.01

m

231,00

28,14

6.500,34

95,00

36,02

3.421,90

6,00

41,91

251,46

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

12.05.04.02.04

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un

220,00

76,34

16.794,80

TOTAL SUBAPARTADO 12.05.04.02 TUBERÍA DE ACERO............

26.968,50

TOTAL APARTADO 12.05.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR..............

36.549,46

1,00

194,14

194,14

TOTAL SUBAPARTADO 12.07.01.01 PUERTAS METÁLICAS ........

194,14

TOTAL APARTADO 12.07.01 PUERTAS CORTAFUEGOS...............

194,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.07 PROTECCIÓN CONTRA

194,14

12.08.01

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN80 connexió embridada, QP = 40 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

12.08.02

5,00
12.05.05.01.02

106,74

u

1,00

2.604,44

2.604,44

1,00

2.255,44

2.255,44

1,00

1.481,79

1.481,79

1,00

182,73

182,73

1,00

178,62

178,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.08 COMPTATGE SISTEMA TREND......

6.703,02

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

533,70

Valula esfera palanca 2" inox
12.08.03

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.
146,06

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

TOTAL SUBAPARTADO 12.05.05.01 LLAVES DE ESFERA...........

730,30

1.264,00

12.08.04

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3 / h,
DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

SUBAPARTADO 12.05.05.02 LLAVES COMPUERTA
ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer
inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

12.08.05
1,00

201,19

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
224,26

1.345,56

TOTAL SUBAPARTADO 12.05.05.02 LLAVES COMPUERTA.........

6,00

1.546,75

SUBAPARTADO 12.05.05.03 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
850,00

850,00

TOTAL SUBAPARTADO 12.05.05.03
TES COLZES FILTRES ACCESSORIS VARIS ACER INOX
TOTAL APARTADO 12.05.05 LLAVES..............................................

1,00

850,00
3.660,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.05 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA...

40.330,86

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

SUBCAPÍTULO 12.09 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 12.09.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 12.09.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
12.09.01.01.01

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3 m3 /
h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

201,19

ud VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

12.05.05.03.01

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connexió embridada, QP = 10 m3 / h i PN16, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
5,00

12.05.05.02.02

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 12.08 COMPTATGE SISTEMAINCENDIOS
TREND

APARTADO 12.05.05 LLAVES
SUBAPARTADO 12.05.05.01 LLAVES DE ESFERA

12.05.05.02.01

PRECIO

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de dificultat alt, i col.locat superficialment.

12.05.05.01.01

CANTIDAD

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego
con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a
otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de
calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100
mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible
de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z"
electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

12.05.04.02.03

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBCAPÍTULO 12.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO 12.07.01 PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO 12.07.01.01 PUERTAS METÁLICAS

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

12.05.04.02.02

RESUMEN

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.
1,00

SUBCAPÍTULO 12.06 ILUMINACIÓN
APARTADO 12.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 12.06.01.01 ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
12.06.01.01.01

u

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

337,05

337,05

TOTAL SUBAPARTADO 12.09.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón,
l d ill t j
t
á i )
TOTAL APARTADO 12.09.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD
(I
)
TOTAL SUBCAPÍTULO 12.09 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............

337,05
337,05
337,05

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.
22,00

49,89

1.097,58

TOTAL SUBAPARTADO 12.06.01.01 ILUMINACIÓN PASILLOS
GENERAL
TOTAL APARTADO 12.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR.................

1.097,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.06 ILUMINACIÓN .................................

1.097,58

1.097,58
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 12.10 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 12.10.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 12.10.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
12.10.01.01.01

RESUMEN

12.11.02.09

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules
12.11.02.10
1,00

20,00

u

ud Desinfeccio canonades

1,00

750,00

750,00

TOTAL SUBAPARTADO 12.10.01.01 INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA
TOTAL APARTADO 12.10.01 PRUEBAS DE SERVICIO..................

770,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.10 CONTROL DE CALIDAD .................

u

770,00

u

10,00

6,12

u

12.11.02.14
10,00

8,86

88,60

40,00

1,09

43,60

u

12.11.02.15

2,00

35,16

70,32

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

12.11.02.16

1,00

65,00

65,00

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

12.11.02.17
10,00

31,31

TOTAL APARTADO 12.11.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS
NOCOSOMIALS
APARTADO 12.11.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

u

u

641,82

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

4,00

6,77

27,08

4,00

5,31

21,24

12.11.02.18

u

12.11.02.19

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

u

12.11.02.20
2,00

4,61

9,22

2,00

7,50

15,00

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

12.11.02.21

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

6,48

25,92

12.11.02.22

Protector auditiu tap escuma

8,00
u

0,24

u

12.11.02.23

3,00

55,73

167,19

u

3,00

5,68

17,04

3,00

24,01

72,03

3,00

2,20

6,60

3,00

13,19

39,57

1,00

251,52

251,52

3,00

43,30

129,90

1,00

86,07

86,07

3,00

21,84

65,52

5,00

22,97

114,85

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

u

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

u

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

u

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

u

Faixa prot.dorsolumbar

Faixa de protecció dorsolumbar

2,00
u

156,30

Parella botes mitja canya

1,92

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

12.11.02.08

52,10

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

12.11.02.07

3,00

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

4,00
u

110,34

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

12.11.02.06

36,78

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

12.11.02.05

3,00

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

12.11.02.04

15,81

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

313,10

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

12.11.02.03

5,27

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

u

3,00

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

12.11.02.02

15,15

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.

u

5,05

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

12.11.02.01

3,00

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

H

6,60

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

61,20

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

12.11.01.06

2,20

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

U

3,00

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

12.11.02.13

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

12.11.01.05

4,68

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

U

1,56

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

770,00

SUBCAPÍTULO 12.11 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 12.11.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

12.11.01.04

3,00

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

12.11.02.12

12.11.01.03

IMPORTE

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

20,00

12.11.02.11

12.11.01.02

PRECIO

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

12.11.01.01

CANTIDAD

Mascareta,protecció respiratòria

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

12.10.01.01.02

CÓDIGO

14,00

28,00

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

12.11.02.24

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
3,00

0,70

2,10
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

12.11.02.25

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12.11.04.01
5,00

u

12,40

62,00

16,97

h

u

12.11.04.03

u

23,58

117,90

12.11.04.04

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

25,39

126,95

12.11.04.05

60,72

60,72

12.11.04.06

u

12.11.04.08
10,00

4,48

44,80

10,00

4,99

49,90

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

12.11.04.09

10,00

u

u

u

47,53

475,30

Senyal manual p/senyalis.

10,00

10,96

109,60

7,00

31,84

222,88

12.11.04.10

u

12.11.04.12

h

24,89

12.11.04.13
5,11

12.11.04.14

m

103,70

207,40

10,00

17,19

171,90

2,00

224,78

449,56

2,00

146,78

293,56

2,00

156,78

313,56

3,00

17,24

51,72

5,00

13,74

68,70

4,00

54,25

217,00

1,00

177,16

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
39,29

117,87

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 12.11.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL
DEL PERSONAL D'OBRA

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

12.11.03.10

2,00

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

25,55

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

3,00
m

5,25

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

248,90

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

12.11.03.09

1,75

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

5,00
u

3,00
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

12.11.03.08

12.11.04.11

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

10,00
u

51,63

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

12.11.03.07

51,63

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

12.11.03.06

1,00
Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Senyal manual per a senyalista

12.11.03.05

84,86

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

u

84,86

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

12.11.03.04

1,00
Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

12.11.04.07

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

u

51,44

1.842,07

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

12.11.03.03

51,44

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

1,00

m

1,00

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 12.11.02 EQUIPS PROTECCIÓ
INDIVIDUAL
APARTADO 12.11.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ
COL·LECTIVA

12.11.03.02

603,52

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

12.11.03.01

37,72

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

5,00
u

16,00
Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

12.11.02.29

IMPORTE

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

84,85

Davantal p/sold.,serratge

5,00
u

PRECIO

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

12.11.02.28

CANTIDAD

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

12.11.04.02

5,00
u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

12.11.02.27

RESUMEN

APARTADO 12.11.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

12.11.02.26

CÓDIGO

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

50,00

1,37

68,50

10,00

2,25

22,50

1,00

23,05

177,16

2.747,26

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

12.11.03.11

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 12.11.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ
COL LECTIVA

23,05

1.408,85
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

12.11.05.01

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

8,00

16,00

128,00

TOTAL ELEMENTO 13.01.01.01.01 FONTANERÍA...........................

128,00

CAPÍTULO 13 PLANTA CINQUENA NORD

h

SUBCAPÍTULO 13.01 MANO DE OBRA
APARTADO 13.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 13.01.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 13.01.01.01.01 FONTANERÍA

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
30,00
12.11.05.02

RESUMEN

APARTADO 12.11.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

u

17,19

515,70

Curs.prim.aux+socorr

13.01.01.01.01.01 h

IMPORTE

Oficial 1ª fontanero

Curset de primers auxilis i socorrisme
2,00
12.11.05.03

u

177,50

355,00

Reunió comitè S/S 6 pers.

ELEMENTO 13.01.01.01.02 CALEFACCIÓN

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

13.01.01.01.02.01 h
3,00

123,17

TOTAL APARTADO 12.11.05 DESPESES FORMACIÓ
SEGURETAT PERSONAL
APARTADO 12.11.06 MEDICINA PREVENTIVA
12.11.06.01

u

8,00

13.01.01.01.03.01 h
30,00

8,00

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

103,08

132,00

132,00

13.01.01.01.04.01 h

Encargado especializado instalación eléctrica

13.01.01.01.04.02 h

Oficial especializado instalación eléctrica

206,16
8,00

20,00

8,00

18,00

144,00

TOTAL ELEMENTO 13.01.01.01.04 ELECTRICIDAD.......................

304,00

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00

67,27

134,54

TOTAL APARTADO 12.11.06 MEDICINA PREVENTIVA................

490,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.11 SEGURETAT I SALUT LABORAL...

8.370,91

Técnico programador
8,00

m² Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado
3,40

59,06

200,80

TOTAL SUBAPARTADO 12.12.01.01 ENREJADOS.........................

200,80

TOTAL APARTADO 12.12.01 ENTRAMADOS METÁLICOS.............

200,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.12 CERRAJERÍA...................................

200,80

TOTAL CAPÍTULO 12 PLANTA QUARTA SUD......................................................................................................

160,00

ELEMENTO 13.01.01.01.05 INFORMÁTICA
13.01.01.01.05.01 h

SUBCAPÍTULO 12.12 CERRAJERÍA
APARTADO 12.12.01 ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO 12.12.01.01 ENREJADOS
12.12.01.01.01

16,50

TOTAL ELEMENTO 13.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN.....................
ELEMENTO 13.01.01.01.04 ELECTRICIDAD
2,00

u

Oficial primera climatización

150,00

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

12.11.06.03

128,00

128,00

ELEMENTO 13.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN

Reconeixement med.

5,00
u

16,00

TOTAL ELEMENTO 13.01.01.01.02 CALEFACCIÓN........................

1.240,21

Reconeixement mèdic

12.11.06.02

Oficial 1ª calefactor

369,51

36,00

288,00

TOTAL ELEMENTO 13.01.01.01.05 INFORMÁTICA.........................

288,00

TOTAL SUBAPARTADO 13.01.01.01 INSTALACIONES .................

980,00

SUBAPARTADO 13.01.01.02 VARIOS
ELEMENTO 13.01.01.02.01 PINTURAS
13.01.01.02.01.01 h

Oficial 1ª pintor
8,00

67.919,09

15,50

124,00

TOTAL ELEMENTO 13.01.01.02.01 PINTURAS ...............................

124,00

TOTAL SUBAPARTADO 13.01.01.02 VARIOS .................................

124,00

TOTAL APARTADO 13.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS..........

1.104,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 MANO DE OBRA..............................

1.104,00

SUBCAPÍTULO 13.02 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO 13.02.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO 13.02.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
13.02.01.01.01

m² Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim
28,00

6.418,44

TOTAL SUBAPARTADO 13.02.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES..

229,23

6.418,44

TOTAL APARTADO 13.02.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES...............

6.418,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS

6.418,44

SUBCAPÍTULO 13.03 AISLAMIENTOS
APARTADO 13.03.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 13.03.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 13.03.01.01.01 CANALIZACIONES
13.03.01.01.01.01 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 34 mm para
tuberías de 1", colocada.

13.03.01.01.01.02 m

165,00

3,83

631,95

55,00

4,39

241,45

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 48 mm para
tuberías de 1 1/2", colocada.

13.03.01.01.01.03 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para
tuberías de 2 1/2", colocada.
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

220,00

5,23

1.150,60

TOTAL ELEMENTO 13.03.01.01.01 CANALIZACIONES .................

2.024,00

TOTAL SUBAPARTADO 13.03.01.01 INSTALACIONES .................

2.024,00

TOTAL APARTADO 13.03.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS ............

2.024,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 AISLAMIENTOS...............................

2.024,00

CÓDIGO

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

6,20

31,00

TOTAL SUBAPARTADO 13.04.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC.....

31,00

TOTAL APARTADO 13.04.01 PURGADORS AUTOMATICS ............

31,00

13.04.04.02.01

u

13.04.04.02.02
3,00

12,25

36,75

m

TOTAL SUBAPARTADO 13.04.02.01 TERMÒMETRE......................

36,75

TOTAL APARTADO 13.04.02 TERMÒMETRES.................................

36,75

m

5.129,38

165,00

18,75

3.093,75

55,00

28,14

1.547,70

220,00

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

13.04.04.02.03

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

10,58

52,90

TOTAL SUBAPARTADO 13.04.03.01 MANÒMETRE........................

52,90

TOTAL APARTADO 13.04.03 MANÒMETRES...................................

52,90

APARTADO 13.04.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 13.04.04.01 Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO 13.04.04.01.01 Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO 13.04.04.01.01.01 Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

41,91

9.220,20

TOTAL SUBAPARTADO 13.04.04.02 TUBERÍA DE ACERO............

13.861,65

TOTAL APARTADO 13.04.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR..............

18.991,03

APARTADO 13.04.05 LLAVES
SUBAPARTADO 13.04.05.01 LLAVES DE ESFERA
13.04.05.01.01

Valvula esfera palanca 1" inox

Vàlvula esfera 1", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.
5,00

49,15

2,00

106,74

213,48

TOTAL SUBAPARTADO 13.04.05.01 LLAVES DE ESFERA...........

459,23

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

13.04.05.01.02

245,75

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

SUBAPARTADO 13.04.05.02 LLAVES COMPUERTA
164,00

7,10

1.164,40

13.04.05.02.01

ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer
inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de
ITALSAN.

6,00

201,19

1.207,14

TOTAL SUBAPARTADO 13.04.05.02 LLAVES COMPUERTA.........

1.207,14

SUBAPARTADO 13.04.05.03 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
13.04.05.03.01

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
1,00
12,00

13.04.04.01.01.01.03
m

2.608,50

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

5,00

13.04.04.01.01.01.02
m

2.608,50

2.608,50

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=22mm,g=1,2mm,soldat capil.,

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

13.04.04.01.01.01.01
m

14,10

IMPORTE

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

APARTADO 13.04.03 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 13.04.03.01 MANÒMETRE
u

185,00

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

13.04.03.01.01

PRECIO

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

APARTADO 13.04.02 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 13.04.02.01 TERMÒMETRE
13.04.02.01.01

CANTIDAD

TOTAL SUBELEMENTO 13.04.04.01.02.01 Fontanería ACS con
t b í PPR100 C
t
FV NIRON CLIMA
TOTAL ELEMENTO 13.04.04.01.02 Precios Descompuestos
F
í (ACS)
TOTAL SUBAPARTADO 13.04.04.01 Precios Descompuestos
F
í
SUBAPARTADO 13.04.04.02 TUBERÍA DE ACERO

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre
5,00

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

SUBCAPÍTULO 13.04 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 13.04.01 PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO 13.04.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC
13.04.01.01.01

RESUMEN

13.04.04.01.02.01.01
m

8,32

99,84

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y
sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de
ITALSAN.
96,00

13,09

TOTAL SUBELEMENTO 13.04.04.01.01.01 Fontanería AFS con
t b í PPR100 C
t
FV NIRON CLIMA
TOTAL ELEMENTO 13.04.04.01.01 Precios Descompuestos
F
t
í
(AFS)
ELEMENTO 13.04.04.01.02 Precios Descompuestos Fontanería (ACS)

850,00

850,00

TOTAL SUBAPARTADO 13.04.05.03
TES COLZES FILTRES ACCESSORIS VARIS ACER INOX
TOTAL APARTADO 13.04.05 LLAVES..............................................

850,00
2.516,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA...

21.628,05

1.256,64

2.520,88
2.520,88

SUBELEMENTO 13.04.04.01.02.01 Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 13.05 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO 13.05.01 CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO 13.05.01.01 USOS VARIOS
13.05.01.01.01

m

CÓDIGO

13.05.05.01.01

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

31,88

31,88

TOTAL SUBAPARTADO 13.05.05.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO.

31,88

ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar
JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.
60,00

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

APARTADO 13.05.05 PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO 13.05.05.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

13.05.01.01.02

RESUMEN

5,55

333,00

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

SUBAPARTADO 13.05.05.02 PULSADORES
13.05.05.02.01
60,00

5,92

355,20

TOTAL SUBAPARTADO 13.05.01.01 USOS VARIOS......................

688,20

ud PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por
pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.

SUBAPARTADO 13.05.01.02 BANDEJAS PARA CIRCUITOS
13.05.01.02.01

m

1,00

20,00

20,63

TOTAL SUBAPARTADO 13.05.01.02 BANDEJAS PARA
CIRCUITOS
TOTAL APARTADO 13.05.01 CIRCUITOS INTERIORES Y
EXTERIORES

412,60

412,60

13.05.06.01.01

1.100,80

ud BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

1,00

31,88

255,04

TOTAL SUBAPARTADO 13.05.02.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO.

255,04

ud PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

13.06.01.01.01

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por
pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.
37,26

298,08

TOTAL SUBAPARTADO 13.05.02.02 PULSADORES......................

298,08

TOTAL APARTADO 13.05.02 PUNTOS DE LUZ...............................

553,12

43,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.05 INSTALACIONES ELÉCTRICAS....

1.925,74

ud LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

1,00

43,09

43,09

43,09

ud EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie
o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o
negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

ud BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado
en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de
750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=80 toma
de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.
1,00

43,99

43,99

TOTAL SUBAPARTADO 13.05.03.01 BASES ESTANCAS..............

43,99

TOTAL APARTADO 13.05.03 BASES DE ENCHUFE.......................

43,99

1,00

88,06

TOTAL SUBAPARTADO 13.06.01.02 ALUMBRADO DE
EMERGENCIA
SUBAPARTADO 13.06.01.03 ILUMINACIÓN PASILLOS
GENERAL
13.06.01.03.01

APARTADO 13.05.04 CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO 13.05.04.01 USOS VARIOS

u

88,06

88,06

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

31,00

10,00
m

TOTAL APARTADO 13.05.06 BASES DE ENCHUFE.......................

TOTAL SUBAPARTADO 13.06.01.01 LUMINARIAS DE
SUBAPARTADO 13.06.01.02 ALUMBRADO DESUPERFICIE
EMERGENCIA
13.06.01.02.01

APARTADO 13.05.03 BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO 13.05.03.01 BASES ESTANCAS

13.05.04.01.02

43,99

43,99

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.
8,00

m

43,99

TOTAL SUBAPARTADO 13.05.06.01 BASES ESTANCAS..............

SUBCAPÍTULO 13.06 ILUMINACIÓN
APARTADO 13.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 13.06.01.01 LUMINARIAS DE SUPERFICIE

SUBAPARTADO 13.05.02.02 PULSADORES

13.05.04.01.01

69,14

ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

8,00

13.05.03.01.01

TOTAL APARTADO 13.05.05 PUNTOS DE LUZ...............................

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado
en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de
750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=80 toma
de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar
JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

13.05.02.02.01

37,26

37,26

APARTADO 13.05.06 BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO 13.05.06.01 BASES ESTANCAS

APARTADO 13.05.02 PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO 13.05.02.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO
13.05.02.01.01

37,26

TOTAL SUBAPARTADO 13.05.05.02 PULSADORES......................

BANDEJA UNEX DE 60x100 mm

m. Bandeja de u23x (pvc-m1 rohs) serie 66 de Unex, de color gris, perforada, de 60x100 mm, sin
separadores, ref.66100, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes y
montada sobre soportes horizontales.

5,55

55,50

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
5,92

59,20

TOTAL SUBAPARTADO 13.05.04.01 USOS VARIOS......................

10,00

114,70

TOTAL APARTADO 13.05.04 CIRCUITOS INTERIORES Y
EXTERIORES

114,70
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49,89

1.546,59

TOTAL SUBAPARTADO 13.06.01.03 ILUMINACIÓN PASILLOS
GENERAL
TOTAL APARTADO 13.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR.................

1.546,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.06 ILUMINACIÓN .................................

1.677,74

1.677,74
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBCAPÍTULO 13.07 COMPTATGE SISTEMA TREND
13.07.01

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

2.255,44

2.255,44

13.10.02.01

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

1,00
u

u

1.776,63

1.776,63

13.10.02.02

u

1,00

1.220,17

1.220,17

1,00

182,73

182,73

u

13.10.02.03

13.10.02.04

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

178,62

178,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.07 COMPTATGE SISTEMA TREND......

5.613,59

13.10.02.05

u

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

13.10.02.06

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

13.10.02.07

337,05

337,05

TOTAL SUBAPARTADO 13.08.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón,
l d ill
j
á i )
TOTAL APARTADO 13.08.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD
(I
)
TOTAL SUBCAPÍTULO 13.08 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............

337,05

13.10.02.08

u

u

u

13.10.02.10
20,00

13.10.02.11
1,00

750,00

750,00

TOTAL SUBAPARTADO 13.09.01.01 INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA
TOTAL APARTADO 13.09.01 PRUEBAS DE SERVICIO..................

770,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.09 CONTROL DE CALIDAD .................

770,00

770,00

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

13.10.02.12

4,00

6,48

25,92

u

8,00

0,24

1,92

2,00

14,00

28,00

3,00

0,70

2,10

3,00

1,56

4,68

3,00

2,20

6,60

3,00

5,05

15,15

3,00

5,27

15,81

3,00

36,78

110,34

3,00

52,10

156,30

3,00

55,73

167,19

3,00

5,68

17,04

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

u

Mascareta,protecció respiratòria

u

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

13.10.02.13

10,00

6,12

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

u

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

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

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

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

61,20

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

13.10.02.14
10,00

8,86

u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

88,60

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.
40,00

1,09

43,60

2,00

35,16

70,32

13.10.02.15

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
1,00

65,00

65,00

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.
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u

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.

H

15,00

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

SUBCAPÍTULO 13.10 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 13.10.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

13.10.01.06

7,50

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

20,00

ud Desinfeccio canonades

U

2,00

Protector auditiu tap escuma

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

13.10.01.05

9,22

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules

U

4,61

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

337,05
13.10.02.09

1,00

13.10.01.04

2,00
Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

337,05

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

13.10.01.03

21,24

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

SUBCAPÍTULO 13.09 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 13.09.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 13.09.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

13.10.01.02

5,31

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,00

13.10.01.01

4,00
Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

SUBCAPÍTULO 13.08 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 13.08.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 13.08.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

13.09.01.01.02

27,08

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175
1,00

13.09.01.01.01

6,77

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3 m3 /
h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

13.08.01.01.01

4,00
Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3 / h,
DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

13.07.05

641,82

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.

13.07.04

313,10

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.

13.07.03

IMPORTE

31,31

NOCOSOMIALS
APARTADO 13.10.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1,00

u

PRECIO

10,00

TOTAL APARTADO 13.10.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

13.07.02

CANTIDAD

13.10.02.16

u

Parella botes mitja canya

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

13.10.02.17

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.10.03.01

24,01

72,03

u

13.10.03.02

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

u

13.10.03.03
3,00

2,20

6,60

3,00

13,19

39,57

m

251,52

u

13.10.03.06

43,30

13.10.03.07

86,07

Faixa prot.dorsolumbar

13.10.03.08

21,84

13.10.03.09
22,97

13.10.03.10
12,40

7,00

31,84

222,88

u

10,00

24,89

248,90

5,00

5,11

25,55

3,00

39,29

117,87

50,00

1,37

68,50

10,00

2,25

22,50

1,00

23,05

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

u

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

m

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

m

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

TOTAL APARTADO 13.10.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ
COL LECTIVA
APARTADO 13.10.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL
DEL PERSONAL D'OBRA
23,58

117,90

13.10.04.01

13.10.04.02
25,39

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

u

TOTAL APARTADO 13.10.02 EQUIPS PROTECCIÓ
INDIVIDUAL

60,72

37,72

603,52

1,00

51,44

51,44

1,00

84,86

84,86

1,00

51,63

51,63

3,00

1,75

5,25

2,00

103,70

207,40

10,00

17,19

171,90

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

126,95

13.10.04.03
1,00

16,00
Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

23,05

1.408,85

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

5,00
u

109,60

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

84,85

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

13.10.02.29

u

Davantal p/sold.,serratge

5,00
u

10,96

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
16,97

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

13.10.02.28

10,00

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

62,00

13.10.03.11

5,00
u

475,30

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

13.10.02.27

u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

5,00
u

47,53

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

114,85

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

13.10.02.26

10,00

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

65,52

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

5,00
u

49,90

Senyal manual p/senyalis.

86,07

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

13.10.02.25

4,99

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

3,00
u

10,00

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

129,90

Faixa de protecció dorsolumbar

13.10.02.24

u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

1,00
u

44,80

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

251,52

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

13.10.02.23

4,48

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3,00
u

10,00
Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Senyal manual per a senyalista

13.10.03.05

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

13.10.02.22

13.10.03.04

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

1,00
u

IMPORTE

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

13.10.02.21

PRECIO

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

13.10.02.20

CANTIDAD

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

13.10.02.19

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

3,00
u

RESUMEN

APARTADO 13.10.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

13.10.02.18

CÓDIGO

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

60,72

1.842,07
13.10.04.04

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

13.10.04.05

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

13.10.04.06

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

13.10.04.07

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

13.10.04.08

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

CAPÍTULO 14 PLANTA CINQUENA SUD

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

SUBCAPÍTULO 14.01 MANO DE OBRA
APARTADO 14.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 14.01.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 14.01.01.01.01 FONTANERÍA

IMPORTE

224,78

146,78

16,00

128,00

128,00

u

u

Oficial primera climatización

313,56

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

16,50

132,00

TOTAL ELEMENTO 14.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN.....................

132,00

ELEMENTO 14.01.01.01.04 ELECTRICIDAD
17,24

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

54,25

14.01.01.01.04.01 h

Encargado especializado instalación eléctrica

14.01.01.01.04.02 h

Oficial especializado instalación eléctrica

51,72

271,25

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

8,00

20,00

14.01.01.01.05.01 h
4,00

13,74

8,00

18,00

144,00

TOTAL ELEMENTO 14.01.01.01.04 ELECTRICIDAD.......................

304,00

Técnico programador

54,96

36,00

288,00

TOTAL ELEMENTO 14.01.01.01.05 INFORMÁTICA.........................

8,00

288,00

TOTAL SUBAPARTADO 14.01.01.01 INSTALACIONES .................

980,00

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
1,00

177,16

TOTAL APARTADO 13.10.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL

177,16

SUBAPARTADO 14.01.01.02 VARIOS
ELEMENTO 14.01.01.02.01 PINTURAS

2.787,77

PERSONAL
D'OBRA
APARTADO 13.10.05 DESPESES FORMACIÓDEL
SEGURETAT
PERSONAL

14.01.01.02.01.01 h

Oficial 1ª pintor

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

8,00
30,00

13.10.05.02

u

17,19

515,70

Curs.prim.aux+socorr

Curset de primers auxilis i socorrisme
2,00
13.10.05.03

u

177,50

355,00

Reunió comitè S/S 6 pers.

3,00

123,17

TOTAL APARTADO 13.10.05 DESPESES FORMACIÓ

369,51

14.02.01.01

124,00

124,00

TOTAL SUBAPARTADO 14.01.01.02 VARIOS .................................

124,00

TOTAL APARTADO 14.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS..........

1.104,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 MANO DE OBRA..............................

1.104,00

m² DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR

m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó revestimiento similar de una
de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros a pie de
carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.

1.240,21

SEGURETAT PERSONAL
APARTADO 13.10.06 MEDICINA PREVENTIVA
u

15,50

TOTAL ELEMENTO 14.01.01.02.01 PINTURAS ...............................

SUBCAPÍTULO 14.02 DEMOLICIONES
APARTADO 14.02.01 DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

13.10.06.01

Reconeixement med.
6,74

60,66

TOTAL APARTADO 14.02.01 DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS...........

9,00

60,66

Reconeixement mèdic
5,00
13.10.06.02

u

30,00

150,00

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

2,00
u

APARTADO 14.02.02 DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
14.02.02.01

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

13.10.06.03

160,00

ELEMENTO 14.01.01.01.05 INFORMÁTICA

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

h

128,00

128,00

8,00
156,78

5,00

u

16,00

TOTAL ELEMENTO 14.01.01.01.02 CALEFACCIÓN........................
ELEMENTO 14.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

u

IMPORTE

Oficial 1ª calefactor
8,00

14.01.01.01.03.01 h

3,00

13.10.05.01

8,00

TOTAL ELEMENTO 14.01.01.01.01 FONTANERÍA...........................

293,56

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

13.10.04.14

PRECIO

Oficial 1ª fontanero

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

2,00

13.10.04.13

CANTIDAD

ELEMENTO 14.01.01.01.02 CALEFACCIÓN
14.01.01.01.02.01 h

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

13.10.04.12

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

2,00

13.10.04.11

RESUMEN

449,56

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

13.10.04.10

CÓDIGO

14.01.01.01.01.01 h
2,00

13.10.04.09

PRECIO

103,08

206,16

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

m² LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.
89,39

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00

67,27

134,54

TOTAL APARTADO 13.10.06 MEDICINA PREVENTIVA................

490,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.10 SEGURETAT I SALUT LABORAL...

8.411,42

TOTAL CAPÍTULO 13 PLANTA CINQUENA NORD...............................................................................................

3,53

315,55

TOTAL APARTADO 14.02.02 DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS.....

315,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 DEMOLICIONES..............................

376,21

49.910,03

Página 129

Página 130

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 14.03 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO 14.03.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO 14.03.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
14.03.01.01.01

CÓDIGO

RESUMEN

14.05.03.01.01

m² Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

u

52,90

TOTAL SUBAPARTADO 14.03.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES..

2.502,92

TOTAL APARTADO 14.03.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES...............

2.502,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS

2.502,92

APARTADO 14.05.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 14.05.04.01 Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO 14.05.04.01.01 Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO 14.05.04.01.01.01 Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
14.05.04.01.01.01.01
m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1"-30 mm

3,83

723,87

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

14.05.04.01.01.01.02
m

4,11

61,65

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 60 mm para
tuberías de 2", colocada.
63,00

4,84

177,00

304,92

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

5,23

925,71

TOTAL ELEMENTO 14.04.01.01.01 CANALIZACIONES .................

2.016,15

TOTAL SUBAPARTADO 14.04.01.01 INSTALACIONES .................

2.016,15

TOTAL APARTADO 14.04.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS ............

2.016,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.04 AISLAMIENTOS...............................

2.016,15

SUBCAPÍTULO 14.05 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 14.05.01 PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO 14.05.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC

164,00

7,10

1.164,40

12,00

8,32

99,84

96,00

13,09

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de
ITALSAN.

14.05.04.01.01.01.03
m

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para
tuberías de 2 1/2", colocada.

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y
sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de
ITALSAN.

TOTAL SUBELEMENTO 14.05.04.01.01.01 Fontanería AFS con
t b í PPR100 C
t
FV NIRON CLIMA
TOTAL ELEMENTO 14.05.04.01.01 Precios Descompuestos
F
í (AFS) (ACS)
ELEMENTO 14.05.04.01.02 Precios Descompuestos
Fontanería

1.256,64

2.520,88
2.520,88

SUBELEMENTO 14.05.04.01.02.01 Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
14.05.04.01.02.01.01
m

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre
5,00

6,20

31,00

TOTAL SUBAPARTADO 14.05.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC.....

31,00

TOTAL APARTADO 14.05.01 PURGADORS AUTOMATICS ............

31,00

APARTADO 14.05.02 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 14.05.02.01 TERMÒMETRE
u

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

15,00

14.05.02.01.01

52,90

52,90

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 42 mm para
tuberías de 1 1/4", colocada.

u

10,58

TOTAL APARTADO 14.05.03 MANÒMETRES...................................

189,00

14.05.01.01.01

5,00

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

TOTAL SUBAPARTADO 14.05.03.01 MANÒMETRE........................

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 34 mm para
tuberías de 1", colocada.

14.04.01.01.01.04 m

IMPORTE

2.502,92

SUBCAPÍTULO 14.04 AISLAMIENTOS
APARTADO 14.04.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 14.04.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 14.04.01.01.01 CANALIZACIONES

14.04.01.01.01.03 m

PRECIO

28,00

89,39

14.04.01.01.01.02 m

CANTIDAD

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

14.04.01.01.01.01 m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

APARTADO 14.05.03 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 14.05.03.01 MANÒMETRE

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.
180,00

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C
12,25

36,75

TOTAL SUBAPARTADO 14.05.02.01 TERMÒMETRE......................

3,00

36,75

TOTAL APARTADO 14.05.02 TERMÒMETRES.................................

36,75
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14,10

TOTAL SUBELEMENTO 14.05.04.01.02.01 Fontanería ACS con
b í PPR100 C
FV NIRON CLIMA
TOTAL ELEMENTO 14.05.04.01.02 Precios Descompuestos
F t
í (ACS)
TOTAL SUBAPARTADO 14.05.04.01 Precios Descompuestos
F t
í

2.538,00

2.538,00
2.538,00
5.058,88
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

SUBAPARTADO 14.05.04.02 TUBERÍA DE ACERO
14.05.04.02.01

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=22mm,g=1,2mm,soldat capil.,
14.06.01.01.01
189,00

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

18,75

u

3.543,75

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,

15,00
m

21,78

326,70

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
63,00
14.05.04.02.04

m

36,02

2.269,26
14.07.01.01.01

177,00

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

41,91

7.418,07

TOTAL SUBAPARTADO 14.05.04.02 TUBERÍA DE ACERO............

13.557,78

TOTAL APARTADO 14.05.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR..............

18.616,66

Valvula esfera palanca 1" inox

Vàlvula esfera 1", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.
5,00

49,15

14.05.05.01.03

14.08.01

194,14

194,14

TOTAL SUBAPARTADO 14.07.01.01 PUERTAS METÁLICAS ........

194,14

TOTAL APARTADO 14.07.01 PUERTAS CORTAFUEGOS...............

194,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.07 PROTECCIÓN CONTRA

194,14

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.

77,27

231,81

TOTAL SUBAPARTADO 14.05.05.01 LLAVES DE ESFERA...........

769,68

14.08.02

u

2,00

1.776,63

3.553,26

1,00

1.220,17

1.220,17

1,00

202,69

202,69

1,00

178,62

178,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.08 COMPTATGE SISTEMA TREND......

5.154,74

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.

SUBAPARTADO 14.05.05.02 LLAVES COMPUERTA
ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer
inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

14.08.03

7,00

201,19

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 16 m3 / h,
DN40, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 300MM. Compatible amb mòduls comunicacions

1.408,33

ud VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

14.08.04

4,00

224,26

897,04

TOTAL SUBAPARTADO 14.05.05.02 LLAVES COMPUERTA.........

2.305,37

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

1,00

850,00

850,00

850,00
3.925,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.05 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA...

22.662,36

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

SUBCAPÍTULO 14.09 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 14.09.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 14.09.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

TOTAL SUBAPARTADO 14.05.05.03
TES COLZES FILTRES ACCESSORIS VARIS ACER INOX
TOTAL APARTADO 14.05.05 LLAVES..............................................

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3 m3 /
h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

SUBAPARTADO 14.05.05.03 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
14.05.05.03.01

498,90

SUBCAPÍTULO 14.08 COMPTATGE SISTEMAINCENDIOS
TREND

292,12

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

3,00

14.05.05.02.02

498,90

1,00

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

14.05.05.02.01

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.06 ILUMINACIÓN .................................

245,75

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.
146,06

498,90

498,90

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

Valula esfera palanca 2" inox

2,00

49,89

TOTAL SUBAPARTADO 14.06.01.01 ILUMINACIÓN PASILLOS
GENERAL
TOTAL APARTADO 14.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR.................

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego
con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a
otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de
calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100
mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible
de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z"
electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

APARTADO 14.05.05 LLAVES
SUBAPARTADO 14.05.05.01 LLAVES DE ESFERA

14.05.05.01.02

10,00

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 14.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO 14.07.01 PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO 14.07.01.01 PUERTAS METÁLICAS

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

14.05.05.01.01

PRECIO

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

14.05.04.02.03

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 14.06 ILUMINACIÓN
APARTADO 14.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 14.06.01.01 ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

14.05.04.02.02

RESUMEN

14.09.01.01.01

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.
1,00
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337,05

337,05

TOTAL SUBAPARTADO 14.09.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón,
l d ill t j
t
á i )
TOTAL APARTADO 14.09.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD
(I t )
TOTAL SUBCAPÍTULO 14.09 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............

337,05
337,05
337,05
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 14.10 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 14.10.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 14.10.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
14.10.01.01.01

RESUMEN

14.11.02.09

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules
14.11.02.10
1,00

20,00

u

ud Desinfeccio canonades

1,00

750,00

750,00

TOTAL SUBAPARTADO 14.10.01.01 INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA
TOTAL APARTADO 14.10.01 PRUEBAS DE SERVICIO..................

770,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.10 CONTROL DE CALIDAD .................

u

770,00

u

10,00

6,12

u

14.11.02.14
10,00

8,86

88,60

40,00

1,09

43,60

u

14.11.02.15

2,00

35,16

70,32

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

14.11.02.16

1,00

65,00

65,00

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

14.11.02.17
10,00

31,31

TOTAL APARTADO 14.11.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS
NOCOSOMIALS
APARTADO 14.11.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

u

u

641,82

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

4,00

6,77

27,08

4,00

5,31

21,24

14.11.02.18

u

14.11.02.19

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

u

14.11.02.20
2,00

4,61

9,22

2,00

7,50

15,00

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

14.11.02.21

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

6,48

25,92

14.11.02.22

Protector auditiu tap escuma

8,00
u

0,24

u

14.11.02.23

3,00

55,73

167,19

u

3,00

5,68

17,04

3,00

24,01

72,03

3,00

2,20

6,60

3,00

13,19

39,57

1,00

251,52

251,52

1,00

43,30

43,30

3,00

86,07

258,21

3,00

21,84

65,52

5,00

22,97

114,85

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

u

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

u

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

u

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

u

Faixa prot.dorsolumbar

Faixa de protecció dorsolumbar

2,00
u

156,30

Parella botes mitja canya

1,92

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14.11.02.08

52,10

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

14.11.02.07

3,00

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

4,00
u

110,34

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

14.11.02.06

36,78

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

14.11.02.05

3,00

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

14.11.02.04

15,81

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

313,10

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

14.11.02.03

5,27

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

u

3,00

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

14.11.02.02

15,15

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.

u

5,05

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

14.11.02.01

3,00

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

H

6,60

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

61,20

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

14.11.01.06

2,20

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

U

3,00

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

14.11.02.13

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

14.11.01.05

4,68

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

U

1,56

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

770,00

SUBCAPÍTULO 14.11 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 14.11.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

14.11.01.04

3,00

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

14.11.02.12

14.11.01.03

IMPORTE

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

20,00

14.11.02.11

14.11.01.02

PRECIO

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

14.11.01.01

CANTIDAD

Mascareta,protecció respiratòria

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

14.10.01.01.02

CÓDIGO

14,00

28,00

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

14.11.02.24

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
3,00

0,70

2,10
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

14.11.02.25

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.11.04.01
5,00

u

12,40

62,00

16,97

h

u

14.11.04.03

u

23,58

117,90

14.11.04.04

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

25,39

126,95

14.11.04.05

60,72

60,72

14.11.04.06

u

14.11.04.08
10,00

4,48

44,80

10,00

4,99

49,90

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

14.11.04.09

10,00

u

u

u

47,53

475,30

Senyal manual p/senyalis.

10,00

10,96

109,60

7,00

31,84

222,88

14.11.04.10

u

14.11.04.12

h

24,89

14.11.04.13
5,11

14.11.04.14

m

103,70

207,40

10,00

17,19

171,90

2,00

224,78

449,56

2,00

146,78

293,56

2,00

156,78

313,56

3,00

17,24

51,72

5,00

13,74

68,70

4,00

54,25

217,00

1,00

177,16

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
39,29

117,87

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 14.11.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL
DEL PERSONAL D'OBRA

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

14.11.03.10

2,00

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

25,55

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

3,00
m

5,25

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

248,90

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

14.11.03.09

1,75

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

5,00
u

3,00
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

14.11.03.08

14.11.04.11

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

10,00
u

51,63

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

14.11.03.07

51,63

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

14.11.03.06

1,00
Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Senyal manual per a senyalista

14.11.03.05

84,86

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

u

84,86

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

14.11.03.04

1,00
Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

14.11.04.07

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

u

51,44

1.927,61

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

14.11.03.03

51,44

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

1,00

m

1,00

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 14.11.02 EQUIPS PROTECCIÓ
INDIVIDUAL
APARTADO 14.11.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ
COL·LECTIVA

14.11.03.02

603,52

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

14.11.03.01

37,72

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

5,00
u

16,00
Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

14.11.02.29

IMPORTE

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

84,85

Davantal p/sold.,serratge

5,00
u

PRECIO

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

14.11.02.28

CANTIDAD

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

14.11.04.02

5,00
u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

14.11.02.27

RESUMEN

APARTADO 14.11.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

14.11.02.26

CÓDIGO

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

50,00

1,37

68,50

10,00

2,25

22,50

1,00

23,05

177,16

2.747,26

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

14.11.03.11

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL APARTADO 14.11.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ
COL LECTIVA

23,05

1.408,85
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

14.11.05.01

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

8,00

16,00

128,00

TOTAL ELEMENTO 15.01.01.01.01 FONTANERÍA...........................

128,00

CAPÍTULO 15 MONTANTS VERTICALS (SALES TÈCNIQUES)

h

SUBCAPÍTULO 15.01 MANO DE OBRA
APARTADO 15.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 15.01.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 15.01.01.01.01 FONTANERÍA

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
30,00
14.11.05.02

CÓDIGO

APARTADO 14.11.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

u

17,19

515,70

Curs.prim.aux+socorr

15.01.01.01.01.01 h

IMPORTE

Oficial 1ª fontanero

Curset de primers auxilis i socorrisme
2,00
14.11.05.03

u

177,50

355,00

Reunió comitè S/S 6 pers.

ELEMENTO 15.01.01.01.02 CALEFACCIÓN

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

15.01.01.01.02.01 h
3,00

123,17

TOTAL APARTADO 14.11.05 DESPESES FORMACIÓ
SEGURETAT PERSONAL
APARTADO 14.11.06 MEDICINA PREVENTIVA
14.11.06.01

u

15.01.01.01.03.01 h
30,00

16,50

132,00

TOTAL ELEMENTO 15.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN.....................

8,00

132,00

ELEMENTO 15.01.01.01.04 ELECTRICIDAD
103,08

15.01.01.01.04.01 h

Encargado especializado instalación eléctrica

15.01.01.01.04.02 h

Oficial especializado instalación eléctrica

206,16

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00

67,27

134,54

TOTAL APARTADO 14.11.06 MEDICINA PREVENTIVA................

490,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.11 SEGURETAT I SALUT LABORAL...

8.456,45

SUBCAPÍTULO 14.12 CERRAJERÍA
APARTADO 14.12.01 ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO 14.12.01.01 ENREJADOS
14.12.01.01.01

Oficial primera climatización

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

2,00
u

128,00

128,00

150,00

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

14.11.06.03

8,00

ELEMENTO 15.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN

Reconeixement med.

5,00
u

16,00

TOTAL ELEMENTO 15.01.01.01.02 CALEFACCIÓN........................

1.240,21

Reconeixement mèdic

14.11.06.02

Oficial 1ª calefactor

369,51

8,00

20,00

8,00

160,00

18,00

144,00

TOTAL ELEMENTO 15.01.01.01.04 ELECTRICIDAD.......................

304,00

TOTAL SUBAPARTADO 15.01.01.01 INSTALACIONES .................

692,00

SUBAPARTADO 15.01.01.02 VARIOS
ELEMENTO 15.01.01.02.01 PINTURAS
15.01.01.02.01.01 h

Oficial 1ª pintor

m² Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado

15,50

124,00

59,06

200,80

TOTAL ELEMENTO 15.01.01.02.01 PINTURAS ...............................

8,00

124,00

TOTAL SUBAPARTADO 14.12.01.01 ENREJADOS.........................

200,80

TOTAL SUBAPARTADO 15.01.01.02 VARIOS .................................

124,00

TOTAL APARTADO 14.12.01 ENTRAMADOS METÁLICOS.............

200,80

TOTAL APARTADO 15.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS..........

816,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 MANO DE OBRA..............................

816,00

3,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.12 CERRAJERÍA...................................
TOTAL CAPÍTULO 14 PLANTA CINQUENA SUD.................................................................................................

200,80
44.273,72

SUBCAPÍTULO 15.02 AISLAMIENTOS
APARTADO 15.02.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 15.02.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 15.02.01.01.01 CANALIZACIONES
15.02.01.01.01.01 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 4"-40 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 114 mm para tuberías de 4", colocada.

15.02.01.01.01.02 m

30,00

10,03

300,90

95,00

11,93

1.133,35

180,00

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 5"-40 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 140 mm para tuberías de 5", colocada.

15.02.01.01.01.03 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 6"-40 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 169 mm para tuberías de 6", colocada.
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13,56

2.440,80

TOTAL ELEMENTO 15.02.01.01.01 CANALIZACIONES .................

3.875,05

TOTAL SUBAPARTADO 15.02.01.01 INSTALACIONES .................

3.875,05

TOTAL APARTADO 15.02.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS ............

3.875,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 AISLAMIENTOS...............................

3.875,05
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 15.03 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 15.03.01 PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO 15.03.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC
15.03.01.01.01

u

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

49,15

196,60

4,00

77,27

309,08

TOTAL SUBAPARTADO 15.03.05.03 LLAVES DE ESFERA...........

505,68

SUBAPARTADO 15.03.05.03 LLAVES DE ESFERA
15.03.05.03.01

Valvula esfera palanca 1" inox

Vàlvula esfera 1", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre
8,00

6,20

49,60

TOTAL SUBAPARTADO 15.03.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC.....

49,60

TOTAL APARTADO 15.03.01 PURGADORS AUTOMATICS ............

49,60

15.03.05.03.02

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

APARTADO 15.03.02 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 15.03.02.01 TERMÒMETRE
15.03.02.01.01

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

SUBAPARTADO 15.03.05.04 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C
15.03.05.04.01
3,00

12,25

36,75

TOTAL SUBAPARTADO 15.03.02.01 TERMÒMETRE......................

36,75

TOTAL APARTADO 15.03.02 TERMÒMETRES.................................

36,75

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
1,00

APARTADO 15.03.03 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 15.03.03.01 MANÒMETRE
15.03.03.01.01

u

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d
3,00

10,58

31,74

TOTAL SUBAPARTADO 15.03.03.01 MANÒMETRE........................

31,74

TOTAL APARTADO 15.03.03 MANÒMETRES...................................

31,74

m

15.04.01.01.01

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=104.2mm 2B

90,00
m

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA...

54.452,63

110,20

137,12

3.306,00

337,05

337,05

TOTAL SUBAPARTADO 15.04.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón,
l d ill t j
t
á i )
TOTAL APARTADO 15.04.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD
(I t )
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.04 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............

337,05

12.340,80

15.05.01.01.01

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules

165,31

29.755,80

TOTAL SUBAPARTADO 15.03.04.01 TUBERÍA DE ACERO............

45.402,60

TOTAL APARTADO 15.03.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR..............

45.402,60

15.05.01.01.02

1,00

20,00

20,00

1,00

750,00

750,00

TOTAL SUBAPARTADO 15.05.01.01 INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA
TOTAL APARTADO 15.05.01 PRUEBAS DE SERVICIO..................

770,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.05 CONTROL DE CALIDAD .................

770,00

ud Desinfeccio canonades

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

APARTADO 15.03.05 LLAVES
SUBAPARTADO 15.03.05.01 VÁLVULAS EQUILIBRADORAS
Valv.equilib.rosca.5" Amb Vàlvula Buidat

Vàlvula d'equilibrat embridada , de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris, instal·lada. Accessoris d'acer inoxidable.
1,00
15.03.05.01.02

1.042,46

1.042,46

15.06.01.01

1.250,95

TOTAL SUBAPARTADO 15.03.05.01 VÁLVULAS
EQUILIBRADORAS
SUBAPARTADO 15.03.05.02 VÁLVULAS DE RETENCIÓN

5.003,80

15.06.01.02

6.046,26

Valvula retenció 4" inox

10,00

6,12

61,20

10,00

8,86

88,60

40,00

1,09

43,60

2,00

35,16

70,32

1,00

65,00

65,00

10,00

31,31

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

15.06.01.03

Vàlvula de retenció 4", a disc PN 63 Construcció: acer inox. CF8M (316) microfusión. Extrems:
rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1). Disc i ressort: AISI 316. PN63, temp: -20ºC +240ºC.

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.
1,00

235,38

235,38
15.06.01.04

Valvula retenció 5" inox

U

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.

Vàlvula de retenció 5", a disc PN 63 Construcció: acer inox. CF8M (316) microfusión. Extrems:
rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1). Disc i ressort: AISI 316. PN63, temp: -20ºC +240ºC.
2,00
15.03.05.02.03

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

4,00

15.03.05.02.02

770,00

SUBCAPÍTULO 15.06 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 15.06.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

Valv.equilib.rosca.6" Amb Vàlvula Buidat

Vàlvula d'equilibrat roscada, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i amb dispositiu de buidat, tipus TA-STAD de Tour & Andersson o equivalent, instal.lada. Accessoris connexionat d'acer inoxidable.

15.03.05.02.01

337,05

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe
180,00

15.03.05.01.01

337,05

SUBCAPÍTULO 15.05 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 15.05.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 15.05.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=154.2 mm 2B

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 154.2 mm de diàmetre nominal 2B, i
col.locat superficialment.

850,00

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=129.2 mm 2B

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 129.2 mm de diàmetre nominal 2B, i
col.locat superficialment.

15.03.04.01.03

8.931,94

1,00
30,00

m

TOTAL SUBAPARTADO 15.03.05.04
TES COLZES FILTRES ACCESSORIS VARIS ACER INOX
TOTAL APARTADO 15.03.05 LLAVES..............................................

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 104.2 mm de diàmetre nominal 2B, i
col.locat superficialment.

15.03.04.01.02

850,00

SUBCAPÍTULO 15.04 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 15.04.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 15.04.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

APARTADO 15.03.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 15.03.04.01 TUBERÍA DE ACERO
15.03.04.01.01

850,00

294,23

588,46
15.06.01.05

Vàlvula retenció 6" inox

U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

Vàlvula de retenció 6", a disc PN 63 Construcció: acer inox. CF8M (316) microfusión. Extrems:
rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1). Disc i ressort: AISI 316. PN63, temp: -20ºC +240ºC.
2,00

TOTAL SUBAPARTADO 15.03.05.02 VÁLVULAS DE
RETENCIÓN

353,08

706,16

1.530,00

15.06.01.06

H

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

TOTAL APARTADO 15.06.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS
NOCOSOMIALS
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313,10

641,82
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

APARTADO 15.06.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
15.06.02.01

u

CÓDIGO

RESUMEN

15.06.02.17

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

4,00
u

6,77

27,08

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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

15.06.02.18
4,00

15.06.02.03

u

5,31

15.06.02.19
2,00

15.06.02.04

u

4,61

15.06.02.05

u

15.06.02.20

2,00

7,50

15,00

4,00

6,48

25,92

u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

15.06.02.21

0,24

1,92

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

15.06.02.22

2,00
u

14,00

28,00

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

15.06.02.23

3,00
u

0,70

2,10

Mascareta,protecció respiratòria

15.06.02.24

3,00
u

1,56

15.06.02.25

2,20

6,60

15.06.02.26

3,00
u

5,05

15,15

15.06.02.27

3,00
u

5,27

15,81

15.06.02.28

3,00
u

36,78

110,34

u

39,57

u

3,00

251,52

754,56

3,00

43,30

129,90

3,00

86,07

258,21

3,00

21,84

65,52

5,00

22,97

114,85

5,00

12,40

62,00

5,00

16,97

84,85

5,00

23,58

117,90

5,00

25,39

126,95

1,00

60,72

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

u

Faixa prot.dorsolumbar

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

u

Davantal p/sold.,serratge

u

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

15.06.02.29

u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

15.06.02.15

13,19

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

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

15.06.02.14

3,00
Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

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

15.06.02.13

6,60

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

15.06.02.12

2,20

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

3,00
u

u

4,68

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

15.06.02.11

3,00
Cinturó antivib.,ajust./transpi.

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

15.06.02.10

u

Faixa de protecció dorsolumbar

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

15.06.02.09

72,03

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15.06.02.08

24,01

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

Protector auditiu tap escuma

8,00
u

3,00
Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

15.06.02.07

IMPORTE

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

9,22

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

15.06.02.06

u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

PRECIO

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

21,24

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

CANTIDAD

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

15.06.02.02

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

3,00

52,10

156,30

3,00

55,73

167,19

3,00

5,68

17,04

TOTAL APARTADO 15.06.02 EQUIPS PROTECCIÓ
INDIVIDUAL

60,72

2.517,25

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

15.06.02.16

u

Parella botes mitja canya

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

APARTADO 15.06.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
15.06.03.01

CÓDIGO

RESUMEN

15.06.04.08

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

10,00
m

4,48

44,80
15.06.04.09

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

10,00
u

4,99

49,90

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

15.06.03.04

u

15.06.04.10
10,00

47,53

475,30

u

10,00

10,96

109,60

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

15.06.04.11

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

u

31,84

222,88

15.06.04.13
24,89

15.06.04.14

u

5,11

u

39,29

117,87

15.06.05.01

1,37

68,50

15.06.05.02

u

2,25

22,50

15.06.05.03

23,05

h

37,72

603,52

15.06.06.02

51,44

51,44

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

84,86

84,86

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

51,63

51,63

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
3,00
u

177,16

177,16

2.747,26

u

30,00

17,19

515,70

2,00

177,50

355,00

3,00

123,17

369,51

Curs.prim.aux+socorr

u

Reunió comitè S/S 6 pers.

1.240,21

u

Reconeixement med.

u

5,00

30,00

150,00

2,00

103,08

206,16

2,00

67,27

134,54

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

15.06.06.03

u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,00

15.06.04.06

1,00

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

u

217,00

Reconeixement mèdic

1,00

15.06.04.05

54,25

TOTAL APARTADO 15.06.05 DESPESES FORMACIÓ
15.06.06.01

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

u

4,00

SEGURETAT PERSONAL
APARTADO 15.06.06 MEDICINA PREVENTIVA

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

1,00

15.06.04.04

68,70

Formació Seg.Salut

23,05

1.408,85

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

u

13,74

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

16,00

15.06.04.03

5,00

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

u

51,72

Curset de primers auxilis i socorrisme

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

1,00

15.06.04.02

17,24

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

TOTAL APARTADO 15.06.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ
COL LECTIVA
APARTADO 15.06.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL
DEL PERSONAL D'OBRA
h

3,00

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

15.06.04.01

313,56

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

25,55

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

10,00
u

156,78

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

15.06.03.11

2,00

TOTAL APARTADO 15.06.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL

50,00
m

293,56

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

15.06.03.10

146,78

PERSONAL
D'OBRA
APARTADO 15.06.05 DESPESES FORMACIÓDEL
SEGURETAT
PERSONAL
3,00

m

u

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

15.06.03.09

2,00
mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

5,00
u

449,56

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

248,90

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

15.06.03.08

224,78

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

10,00
u

15.06.04.12

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

15.06.03.07

2,00
mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

7,00
15.06.03.06

IMPORTE

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal manual p/senyalis.

Senyal manual per a senyalista

15.06.03.05

PRECIO

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

15.06.03.03

CANTIDAD

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

15.06.03.02

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1,75

TOTAL APARTADO 15.06.06 MEDICINA PREVENTIVA................

490,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.06 SEGURETAT I SALUT LABORAL...

9.046,09

TOTAL CAPÍTULO 15 MONTANTS VERTICALS (SALES TÈCNIQUES).............................................................

69.296,82

TOTAL......................................................................................................................................................................

992.792,24

5,25
0

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

15.06.04.07

h

2,00

103,70

207,40

10,00

17,19

171,90

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

CAPÍTULO 01 PLANTA SOTERRANI
01.05.02.01.01

CANTIDAD

u

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d
1,00

Oficial 1ª fontanero

APARTADO 01.05.03 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 01.05.03.01 TUBERÍA DE ACERO

8,00
01.05.03.01.01

ELEMENTO 01.01.01.01.02 CALEFACCIÓN
01.01.01.01.02.01 h

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

APARTADO 01.05.02 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 01.05.02.01 MANÒMETRE

SUBCAPÍTULO 01.01 MANO DE OBRA
APARTADO 01.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 01.01.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 01.01.01.01.01 FONTANERÍA
01.01.01.01.01.01 h

RESUMEN

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=204.2 mm 2B

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 204.2 mm de diàmetre nominal 2B, i
col.locat superficialment.

Oficial 1ª calefactor
8,00

200,00

ELEMENTO 01.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN
01.01.01.01.03.01 h

APARTADO 01.05.04 LLAVES
SUBAPARTADO 01.05.04.01 LLAVES COMPUERTA

Oficial primera climatización
01.05.04.01.01

8,00
01.01.01.01.04.01 h

ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN150 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 6" de diámetro, d'acer inox, colocada
mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ELEMENTO 01.01.01.01.04 ELECTRICIDAD
Encargado especializado instalación eléctrica

6,00
8,00
01.01.01.01.04.02 h

01.05.04.01.02

Oficial especializado instalación eléctrica

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 8" de diámetro, d'acer inox, colocada
mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

8,00

SUBAPARTADO 01.01.01.02 VARIOS
ELEMENTO 01.01.01.02.01 PINTURAS
01.01.01.02.01.01 h

ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN200 mm.

4,00

SUBAPARTADO 01.05.04.02 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
01.05.04.02.01

Oficial 1ª pintor

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
8,00
1,00

SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES
APARTADO 01.02.01 DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
01.02.01.01

SUBCAPÍTULO 01.06 COMPTATGE SISTEMA TREND
01.06.01

m² LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

PLANTA soterrani

25

01.06.02
25,00

5,00

01.07.01.01.01

25,00
25,00

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 8"-40 mm

1,00

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 219 mm para tuberías de 8", colocada.

SUBCAPÍTULO 01.08 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 01.08.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 01.08.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
01.08.01.01.01
200,00

u

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 01.05.01 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 01.05.01.01 TERMÒMETRE
01.05.01.01.01

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

SUBCAPÍTULO 01.04 AISLAMIENTOS
APARTADO 01.04.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 01.04.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 01.04.01.01.01 CANALIZACIONES
01.04.01.01.01.01 m

Comptador d'aigua sèrie EW171 per a aigua freda amb certificat M

SUBCAPÍTULO 01.07 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 01.07.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 01.07.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim
25

u

Comptador d'aigua sèrie EW171 per a aigua freda amb certificat MID, Q3 = 40 m3 / h, DN50, Tº
Max 30 ° C i distància entre vies de 200MM. Compatible amb mòduls de comunicacions. connexions embridades

m² Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

PLANTA SOTERRANI

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

3,00

25,00

SUBCAPÍTULO 01.03 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO 01.03.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO 01.03.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
01.03.01.01.01

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN80 connexió embridada, QP = 40 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.

1,00
01.08.01.01.02

ud Desinfeccio canonades

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C
1,00

1,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 01.09 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 01.09.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
01.09.01.01

CÓDIGO

RESUMEN

01.09.02.13

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

3,00

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

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

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.
10,00
01.09.01.02

3,00

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

01.09.02.14

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

3,00

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

01.09.02.15

U

u

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

40,00
01.09.01.04

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

10,00
01.09.01.03

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.

3,00
01.09.02.16
2,00

01.09.01.05

U

CANTIDAD

u

Parella botes mitja canya

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
1,00
01.09.01.06

H

3,00

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja
01.09.02.17

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.
10,00
u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

3,00
01.09.02.18

4,00
01.09.02.02

u

01.09.02.19

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

01.09.02.21

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

3,00

4,00
u

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

01.09.02.06

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

1,00

2,00
u

u

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

01.09.02.05

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

3,00
01.09.02.20
2,00

u

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

01.09.02.04

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

3,00

4,00
u

u

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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

01.09.02.03

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

APARTADO 01.09.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
01.09.02.01

u

01.09.02.22

Protector auditiu tap escuma

u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
8,00
01.09.02.07

u

1,00

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

01.09.02.23

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

u

Faixa prot.dorsolumbar

Faixa de protecció dorsolumbar
3,00

2,00
01.09.02.08

u

01.09.02.24

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
3,00
01.09.02.09

u

5,00

Mascareta,protecció respiratòria

01.09.02.25

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
3,00

01.09.02.10

u

3,00

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

01.09.02.26

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

u

3,00
01.09.02.27

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Davantal p/sold.,serratge

3,00

3,00
u

u

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

01.09.02.12

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471
3,00

01.09.02.11

u

01.09.02.28

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

u

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

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

5,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

01.09.02.29

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

01.09.04.07

h

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

2,00

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

1,00

APARTADO 01.09.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
01.09.03.01

20,00

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

01.09.04.08

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

m

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

2,00

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

01.09.04.09

u

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

10,00
01.09.03.03

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

10,00
01.09.03.02

CANTIDAD

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

2,00
10,00
01.09.03.04

u

01.09.04.10

Senyal manual p/senyalis.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal manual per a senyalista
10,00
01.09.03.05

u

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

2,00

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

01.09.04.11

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
7,00

01.09.03.06

u

3,00

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

01.09.04.12

5,00
01.09.04.13

10,00
u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

01.09.03.07

u

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
4,00
5,00
01.09.03.08

u

01.09.04.14

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

1,00

APARTADO 01.09.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
01.09.05.01

3,00
m

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

01.09.03.09

u

h

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

30,00
01.09.05.02

50,00
01.09.03.10

m

u

Curs.prim.aux+socorr

Curset de primers auxilis i socorrisme

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

2,00
01.09.05.03

10,00
01.09.03.11

u

u

Reunió comitè S/S 6 pers.

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

3,00

APARTADO 01.09.06 MEDICINA PREVENTIVA

1,00
01.09.03.12

u

01.09.06.01

Topall p/descàr.camió excav.,ampl.=4m,fusta/met.,desm.

5,00
01.09.06.02

1,00

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

APARTADO 01.09.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
h

Reconeixement med.

Reconeixement mèdic

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

01.09.04.01

u

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

2,00
01.09.06.03

16,00
01.09.04.02

u

u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
2,00
1,00
01.09.04.03

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
1,00
01.09.04.04

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
1,00
01.09.04.05

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
3,00
01.09.04.06

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
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CÓDIGO

CAPÍTULO 02 SALA NOVA COL·LECTORS

h

02.02.02.01.01

ud SUMIDERO SIFÓNICO PVC D=90/110 mm

Equipo perforador especializado

1,00

SUBCAPÍTULO 02.03 CIMENTACIONES
APARTADO 02.03.01 SOLERAS
SUBAPARTADO 02.03.01.01 HORMIGÓN EN SOLERA

APARTADO 02.01.02 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 02.01.02.01 HORMIGONES
ELEMENTO 02.01.02.01.01 TALADROS

02.03.01.01.01

8,00

SUBAPARTADO 02.01.02.02 FÁBRICAS
ELEMENTO 02.01.02.02.01 BLOQUES HORMIGÓN

8,00

SUBCAPÍTULO 02.04 AISLAMIENTOS
APARTADO 02.04.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 02.04.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 02.04.01.01.01 CANALIZACIONES

02.01.02.02.01.01 m² Mano obra bloque hormigón 20 cm
13,00

SUBAPARTADO 02.01.02.03 COLOCACIONES
m² Mano obra colocación puerta metálica

02.01.02.03.02

m² Mano obra descarga, elevación, distribución y limpieza

m³ HORMIGÓN HNE-15/P/20 EN SOLERA

m³. Solera realizada con hormigón HNE-15 N/mm² de resistencia característica, tax. del árido 20
mm elaborado en obra, i/vertido y compactado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Según EHE-08.

Mano obra Equipo Perforación Taladro

02.01.02.03.01

02.04.01.01.01.01 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 6"-40 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 169 mm para tuberías de 6", colocada.

8,00

46,00

71,00

SUBAPARTADO 02.01.02.04 INSTALACIONES
ELEMENTO 02.01.02.04.01 FONTANERÍA
02.01.02.04.01.01 h

02.04.01.01.01.02 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION MT 10"-40 mm

m. Aislamiento térmicoacústico de tuberías con coquilla moldeada de lana de roca y estructura concéntrica, ISOVER TECH PIPE SECTION MT (Coquilla AT-LR) de 40 mm de espesor y 1,20 m
por pieza, con diámetro interior de 273 mm para tuberías de 10", para una temperatura límite de empleo de 650°C, colocada.

Oficial 1ª fontanero
8,00

ELEMENTO 02.01.02.04.02 CALEFACCIÓN
02.01.02.04.02.01 h

12,00

Oficial 1ª calefactor

02.04.01.01.01.03 m

AISLAM. TUB. ISOVER CLIMPIPE SECTION ALU2 12"-40 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías de calefacción con elementos moldeados de lana de vidrio y estructura concéntrica que lleva practicada una abertura en su generatriz para permitir su colocación sobre la tubería y están provistas de un recubrimiento de aluminio reforzado con una lengüeta autoadhesiva que permite el fácil cierre, ISOVER CLIMPIPE SECTION ALU2 (Cubretuberías BT-LV) de
40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 219 mm para tuberías de 12", para
una temperatura límite de empleo de 120°C, colocada.

8,00

ELEMENTO 02.01.02.04.03 CLIMATIZACIÓN
02.01.02.04.03.01 h

Oficial primera climatización
8,00

ELEMENTO 02.01.02.04.04 ELECTRICIDAD
02.01.02.04.04.01 h

Encargado especializado instalación eléctrica

02.01.02.04.04.02 h

Oficial especializado instalación eléctrica

12,00

SUBCAPÍTULO 02.05 PAVIMENTOS
APARTADO 02.05.01 PAVIMENTOS DE CEMENTO Y RECRECIDOS
SUBAPARTADO 02.05.01.01 SOLERAS C/TRATAMIENTO SUPERFICIAL

8,00
02.05.01.01.01

m² PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO C 1/2/3

m². Pavimento continuo de hormigón HNE-17,5 N/mm² de 10 cm de espesor, con acabado impreso
y color a elegir, con una resistencia al deslizamiento Rd (s/ UNE-ENV 12633) en función de la ubicación interior (CLASE 1, 2 ó 3) o exterior (CLASE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1, i/ejecución de
juntas de retracción y construcción, aditivos y limpieza.

8,00

ELEMENTO 02.01.02.04.05 INFORMÁTICA
02.01.02.04.05.01 h

Técnico programador
8,00

71,00

SUBAPARTADO 02.01.02.05 VARIOS
ELEMENTO 02.01.02.05.01 PINTURAS
02.01.02.05.01.01 h

SUBCAPÍTULO 02.06 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 02.06.01 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 02.06.01.01 TERMÒMETRE

Oficial 1ª pintor
02.06.01.01.01
8,00

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

SUBCAPÍTULO 02.02 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO
APARTADO 02.02.01 TUBERÍAS
SUBAPARTADO 02.02.01.01 TUBERÍAS DE PVC
ELEMENTO 02.02.01.01.01 COLGADAS
02.02.01.01.01.01 m

CANTIDAD

ud. Sumidero sifónico de PVC D=90/110mm totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.

8,00

02.01.02.01.01.01 h

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

APARTADO 02.02.02 ARQUETAS, POZOS Y SUMIDEROS
SUBAPARTADO 02.02.02.01 SUMIDEROS SIFÓNICOS

SUBCAPÍTULO 02.01 MANO DE OBRA
APARTADO 02.01.01 MANO DE OBRA CONVENIO
SUBAPARTADO 02.01.01.01 MANO DE OBRA ESPECIAL
02.01.01.01.01

RESUMEN

8,00

APARTADO 02.06.02 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 02.06.02.01 MANÒMETRE
02.06.02.01.01

TUBERÍA PVC 110 mm COLGADA

u

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente
mínima del 1 % , i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

8,00

APARTADO 02.06.03 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 02.06.03.01 TUBERÍA DE ACERO

10,00

ELEMENTO 02.02.01.01.02 SIFONES

02.06.03.01.01

02.02.01.01.02.01 ud SIFÓN EN LÍNEA PVC 110 mm

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=154.2 mm 2B

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 154.2 mm de diàmetre nominal 2B, i
col.locat superficialment.

ud. Sifón en línea de PVC serie C, de Jimten, de 110 mm de diámetro, unión por adhesivo, para
prevenir el retorno de olores desde la red general de alcantarillado al sistema de desagüe del edificio,
instalado normalmente cerca de la acometida dentro de la finca, i/ p.p. de piezas especiales, según
CTE/DB-HS 5.

46,00

1,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

APARTADO 02.06.04 LLAVES
SUBAPARTADO 02.06.04.01 VÁLVULAS EQUILIBRADORAS
02.06.04.01.01

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Valv.equilib.rosca.6" Amb Vàlvula Buidat

02.07.03.01.01

Vàlvula d'equilibrat roscada, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i amb dispositiu de buidat, tipus TA-STAD de Tour & Andersson o equivalent, instal.lada. Accessoris connexionat d'acer inoxidable.

ud BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado
en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de
750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=80 toma
de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.
3,00

4,00

SUBAPARTADO 02.06.04.02 VÁLVULAS DE RETENCIÓN
02.06.04.02.01

SUBCAPÍTULO 02.08 ILUMINACIÓN
APARTADO 02.08.01 ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 02.08.01.01 LUMINARIAS DE SUPERFICIE

Vàlvula retenció 6" inox

Vàlvula de retenció 6", a disc PN 63 Construcció: acer inox. CF8M (316) microfusión. Extrems:
rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1). Disc i ressort: AISI 316. PN63, temp: -20ºC +240ºC.

02.08.01.01.01

SUBAPARTADO 02.06.04.03 LLAVES COMPUERTA
ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN150 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 6" de diámetro, d'acer inox, colocada
mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

3,00

SUBAPARTADO 02.08.01.02 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
8,00

02.08.01.02.01

SUBAPARTADO 02.06.04.04 COL·LECTORS
02.06.04.04.01

Col·lector 10" acer inoxidable amb aillament

02.06.04.04.02

Col·lector 8" acer inoxidable amb aillament

02.06.04.04.03

Col·lector 12" acer inoxidable amb aillament

4,00

1,00

SUBCAPÍTULO 02.09 BOMBEIG CALEFACCIÓ-REFRIGERACIÓ
APARTADO 02.09.01 BOMBAS DE CIRCULACIÓN

2,00

SUBAPARTADO 02.06.04.05 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

02.09.01.01

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

1,00

SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO 02.07.01 CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO 02.07.01.01 USOS VARIOS
m

8,00
02.09.01.02

8,00
02.09.01.03

ud Variador de frecuencia Sedical VSE550-01-04A-4.

Variador de frecuencia Sedical VSE550-01-045A-4. 3 x 400 Vac. Protección IP21. Potencia motor
22 Kw. Intensidad máxima 45 A.

20,00
m

ud Sonda Sedical FDE28 04 M00 5 CL

ud. Sonda Sedical FDE28 04 M 005 CL de presión diferencial agua(0...10V/24 VAC) 25 mca

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

02.07.01.01.02

ud Bomba simple para distribución calefacción,climatización

ud. Bomba simple Sedical SIM 125/415.1-22.0/K de rotor seco en línea para calefacción, climatización y usos industriales. Ejecución en hierro fundido. Motor clasificación IE3 alimentación trifásica
3x380/460 Vca 50 Hz. Conexión embridada DN 125. Índice EEI>0.4. PN 10. Tª de trabajo mínima
-15ºC. máxima +120ºC

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

02.07.01.01.01

ud EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie
o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o
negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

4,00

02.06.04.05.01

ud LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

4,00
02.06.04.03.01

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

8,00

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

02.09.01.04

ud Armari elèctric de regulació Sedical

ud. Armari elèctric de regulació Sedical per a allotjament del 2 variadors de frequència per armari.
20,00

4,00

SUBAPARTADO 02.07.01.02 BANDEJAS PARA CIRCUITOS
02.07.01.02.01

m

SUBCAPÍTULO 02.10 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO 02.10.01 PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO 02.10.01.01 PUERTAS METÁLICAS

BANDEJA UNEX DE 60x100 mm

m. Bandeja de u23x (pvc-m1 rohs) serie 66 de Unex, de color gris, perforada, de 60x100 mm, sin
separadores, ref.66100, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes y
montada sobre soportes horizontales.

02.10.01.01.01

20,00

ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar
JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.
3,00

SUBAPARTADO 02.07.02.02 PULSADORES
02.07.02.02.01

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego
con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a
otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de
calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100
mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible
de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z"
electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

APARTADO 02.07.02 PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO 02.07.02.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO
02.07.02.01.01

CANTIDAD

APARTADO 02.07.03 BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO 02.07.03.01 BASES ESTANCAS

ud PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

1,00

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por
pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.
1,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

SUBCAPÍTULO 02.11 COMPTATGE SISTEMA TREND
02.11.01

u

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

02.14.01.01

Mòdul de comunicacions M-Bus per a comptadors de la sèrie EW110,

Mòdul de comunicacions M-Bus per a comptadors de la sèrie EW110, DN15-20

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.
23,00

02.11.02

u

10,00

Mòdul de comunicacions M-Bus per a comptadors de la sèrie EW171

02.14.01.02

Mòdul de comunicacions M-Bus per a comptadors de la sèrie EW171

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.
5,00

02.11.03

u

10,00

5 anys d'acord de manteniment de programari per 250-499 punts d'

02.14.01.03

5 anys d'acord de manteniment de programari per 250-499 punts d'TONN8

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.
40,00

1,00
02.11.04

u

CANTIDAD

APARTADO 02.14.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

02.14.01.04

TONN8 amb llicència per a 250 punts proxy amb un any d'actualitz

TONN8 amb llicència per a 250 punts proxy amb un any d'actualització de firmware

U

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.
1,00

02.11.05

u

2,00

Convertidor RS232 / M-Bus fins a 60 mesuradors
02.14.01.05

Convertidor RS232 / M-Bus fins a 60 mesuradors

U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
1,00
02.11.06

u

1,00

Convertidor RS232 / M-Bus fins a 20 mesuradors
02.14.01.06

Convertidor RS232 / M-Bus fins a 20 mesuradors

u

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

1,00
02.11.07

H

Desenvolupament de l'enginyeria i programació de les imatges i f

10,00

Desenvolupament de l'enginyeria i programació de les imatges i fitxers per al lloc central del sistema
de gestió centralitzada de l'edifici. Treballs d'enginyeria i programació dels controladors previstos,
d'acord amb les especificiaciones de projecte d'instal·lacions. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació d'una setmana de durada, tres persones més, per al correcte maneig de
les instal·lacions. Realització del llibre d'obra, contenint esquemes elèctrics, caràtules dels controladors, especificacions elèctriques dels materials, memòria de funcionament i manual de l'usuari.

APARTADO 02.14.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
02.14.02.01

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
4,00
1,00

02.11.08

u

02.14.02.02

Instal·lació elèctrica i cablejat corresponent a la canalització

4,00
02.14.02.03

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

2,00

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

02.14.02.04

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175
2,00
02.14.02.05

u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

1,00

SUBCAPÍTULO 02.13 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 02.13.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 02.13.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

4,00
02.14.02.06

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules

u

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

8,00

1,00
02.13.01.01.02

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

1,00

SUBCAPÍTULO 02.12 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 02.12.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 02.12.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

02.13.01.01.01

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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

Instal·lació elèctrica i cablejat corresponent a la canalització i cable necessaris per a la connexió dels
diversos elements de camp fins als controladors, ubicats en els seus respectius quadres de control.
(No inclou alimentació a 220 V ac a quadres) Quadres de control, incloent placa, Transformador , automàtic, endoll, bornes portafusibles, born a terra, canalons, carril i accessoris de muntatge.

02.12.01.01.01

u

02.14.02.07

ud Desinfeccio canonades

u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

2,00

1,00

02.14.02.08

SUBCAPÍTULO 02.14 SEGURETAT I SALUT LABORAL

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
3,00
02.14.02.09

u

Mascareta,protecció respiratòria

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
3,00
02.14.02.10

u

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
3,00
02.14.02.11

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
3,00
02.14.02.12

u

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

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
3,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

02.14.02.13

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

CÓDIGO

RESUMEN

02.14.02.29

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

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001
1,00
3,00

02.14.02.14

u

APARTADO 02.14.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

02.14.03.01

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

3,00
02.14.02.15

u

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.
10,00

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

02.14.03.02

m

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
3,00

02.14.02.16

u

10,00

Parella botes mitja canya

02.14.03.03

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
10,00
02.14.03.04

3,00
02.14.02.17

u

u

Senyal manual p/senyalis.

Senyal manual per a senyalista

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

10,00
02.14.03.05

u

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
7,00

3,00
02.14.02.18

u

02.14.03.06

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

10,00
02.14.03.07
3,00

u

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

02.14.02.19

u

u

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

5,00

3,00
02.14.02.20

u

02.14.03.08

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

m

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

3,00
02.14.03.09

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
1,00

02.14.02.21

u

1,00

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

02.14.03.10

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

u

Topall p/descàr.camió excav.,ampl.=4m,fusta/met.,desm.

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
1,00

3,00
02.14.02.22

u

02.14.03.11

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

u

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1,00

02.14.02.23

u

1,00

Faixa prot.dorsolumbar
02.14.03.12

Faixa de protecció dorsolumbar

m

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
3,00
02.14.02.24

u

10,00

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

APARTADO 02.14.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

02.14.04.01

u

16,00

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant
02.14.04.02

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

u

u

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

5,00
02.14.02.26

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

5,00
02.14.02.25

h

1,00

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.
02.14.04.03

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
5,00

02.14.02.27

u

1,00

Davantal p/sold.,serratge

02.14.04.04

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
1,00
5,00

02.14.02.28

u

02.14.04.05

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

3,00
02.14.04.06

5,00

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Página
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

02.14.04.07

h

20,00

03.01.01.01.01.01 h

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

CANTIDAD

Oficial 1ª fontanero
8,00

ELEMENTO 03.01.01.01.02 CALEFACCIÓN
03.01.01.01.02.01 h

Oficial 1ª calefactor
8,00

2,00
02.14.04.09

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBCAPÍTULO 03.01 MANO DE OBRA
APARTADO 03.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 03.01.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 03.01.01.01.01 FONTANERÍA

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

02.14.04.08

RESUMEN

CAPÍTULO 03 PLANTA BAIXA NORD

2,00

ELEMENTO 03.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

03.01.01.01.03.01 h

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Oficial primera climatización
8,00

ELEMENTO 03.01.01.01.04 ELECTRICIDAD
03.01.01.01.04.01 h

Encargado especializado instalación eléctrica

03.01.01.01.04.02 h

Oficial especializado instalación eléctrica

2,00
02.14.04.10

8,00

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

8,00

ELEMENTO 03.01.01.01.05 INFORMÁTICA
03.01.01.01.05.01 h

2,00
02.14.04.11

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

8,00

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

SUBAPARTADO 03.01.01.02 VARIOS
ELEMENTO 03.01.01.02.01 PINTURAS

3,00
02.14.04.12

u

Técnico programador

03.01.01.02.01.01 h

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Oficial 1ª pintor

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

8,00

SUBCAPÍTULO 03.02 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO 03.02.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO 03.02.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES

5,00
02.14.04.13

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

03.02.01.01.01

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

4,00
02.14.04.14

u

m² Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

390,50

SUBCAPÍTULO 03.03 AISLAMIENTOS
APARTADO 03.03.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 03.03.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 03.03.01.01.01 CANALIZACIONES

1,00

APARTADO 02.14.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
02.14.05.01

h

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

03.03.01.01.01.01 m

02.14.05.02

u

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 42 mm para
tuberías de 1 1/4", colocada.

30,00
Curs.prim.aux+socorr

Curset de primers auxilis i socorrisme
2,00
02.14.05.03

u

186,00

Reunió comitè S/S 6 pers.

03.03.01.01.01.02 m

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 60 mm para
tuberías de 2", colocada.

3,00

APARTADO 02.14.06 MEDICINA PREVENTIVA
02.14.06.01

u

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

Reconeixement med.
62,00

Reconeixement mèdic
03.03.01.01.01.03 m
5,00
02.14.06.02

u

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 89 mm para
tuberías de 3", colocada.

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

252,00

2,00
02.14.06.03

u

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 03.04.01 PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO 03.04.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC
03.04.01.01.01

u

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

SUBAPARTADO 03.04.04.02 TUBERÍA DE ACERO
03.04.04.02.01

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre

186,00
03.04.04.02.02
5,00

u

62,00

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C
03.04.04.02.03

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

APARTADO 03.04.03 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 03.04.03.01 MANÒMETRE
u

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un

252,00

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

APARTADO 03.04.05 LLAVES
SUBAPARTADO 03.04.05.01 LLAVES DE ESFERA

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d
03.04.05.01.01

5,00

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

APARTADO 03.04.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 03.04.04.01 Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO 03.04.04.01.01 Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO 03.04.04.01.01.01 Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
03.04.04.01.01.01.01
m

m

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de dificultat alt, i col.locat superficialment.

3,00

03.04.03.01.01

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

APARTADO 03.04.02 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 03.04.02.01 TERMÒMETRE
03.04.02.01.01

m

5,00

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

03.04.05.01.02

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

Valula esfera palanca 2" inox

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.
2,00

SUBAPARTADO 03.04.05.02 LLAVES COMPUERTA
03.04.05.02.01

ud VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
284,00

03.04.04.01.01.01.02
m

6,00

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

SUBAPARTADO 03.04.05.03 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de
ITALSAN.

03.04.05.03.01

1,00

SUBCAPÍTULO 03.05 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO 03.05.01 CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO 03.05.01.01 USOS VARIOS
03.05.01.01.01

m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y
sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de
ITALSAN.

10,00
03.05.01.01.02

m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
10,00

APARTADO 03.05.02 PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO 03.05.02.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO

72,00

ELEMENTO 03.04.04.01.02 Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO 03.04.04.01.02.01 Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
03.04.04.01.02.01.01
m

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

12,00
03.04.04.01.01.01.03
m

u

03.05.02.01.01

ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar
JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

1,00

SUBAPARTADO 03.05.02.02 PULSADORES
03.05.02.02.01

ud PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por
pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.

336,00

1,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

APARTADO 03.05.03 BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO 03.05.03.01 BASES ESTANCAS
03.05.03.01.01

ud BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC
03.09.01.01.01

ud Desinfeccio canonades

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

1,00

SUBCAPÍTULO 03.10 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 03.10.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

ud LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

03.10.01.01

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.
5,00

1,00

03.10.01.02

SUBAPARTADO 03.06.01.02 ALUMBRADO DE EMERGENCIA

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

ud EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie
o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o
negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

5,00
03.10.01.03

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.
20,00
03.10.01.04

U

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.

1,00

SUBAPARTADO 03.06.01.03 ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
u

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules

1,00
03.09.01.01.02

SUBCAPÍTULO 03.06 ILUMINACIÓN
APARTADO 03.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 03.06.01.01 LUMINARIAS DE SUPERFICIE

03.06.01.03.01

CANTIDAD

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

1,00

03.06.01.02.01

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBCAPÍTULO 03.09 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 03.09.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 03.09.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado
en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de
750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=80 toma
de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.

03.06.01.01.01

RESUMEN

2,00

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs
03.10.01.05

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
1,00
42,00

03.10.01.06

SUBCAPÍTULO 03.07 COMPTATGE SISTEMA TREND
03.07.01

u

H

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN80 connexió embridada, QP = 40 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

10,00

APARTADO 03.10.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1,00
03.07.02

u

03.10.02.01

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

4,00
1,00
03.07.03

u

03.10.02.02

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connexió embridada, QP = 10 m3 / h i PN16, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

4,00
1,00
03.07.04

u

03.10.02.03

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3 / h,
DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions
1,00
03.07.05

u

2,00

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

03.10.02.04

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3 m3 /
h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

1,00

SUBCAPÍTULO 03.08 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 03.08.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 03.08.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
03.08.01.01.01

u

2,00
03.10.02.05

u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

4,00
03.10.02.06

u

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
8,00
03.10.02.07

1,00

u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
2,00
03.10.02.08

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
3,00
03.10.02.09

u

Mascareta,protecció respiratòria

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
3,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

03.10.02.10

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

CÓDIGO

RESUMEN

03.10.02.26

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471
5,00
3,00

03.10.02.11

u

03.10.02.27

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

u

Davantal p/sold.,serratge

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

5,00
3,00
03.10.02.12

u

03.10.02.28

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

u

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

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

5,00
3,00
03.10.02.13

u

03.10.02.29

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

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

1,00

APARTADO 03.10.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
3,00
03.10.02.14

u

03.10.03.01

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
3,00
03.10.02.15

u

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

10,00

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.
03.10.03.02

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

m

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
10,00
3,00

03.10.02.16

u

03.10.03.03

Parella botes mitja canya

10,00
03.10.03.04

10,00
03.10.03.05

u

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

10,00
03.10.03.07

3,00
u

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

7,00
03.10.03.06

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

03.10.02.19

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3,00
u

Senyal manual p/senyalis.

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

03.10.02.18

u

Senyal manual per a senyalista

3,00
u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

03.10.02.17

u

u

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

5,00
03.10.03.08

3,00
03.10.02.20

u

u

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

3,00
03.10.03.09

m

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
1,00
03.10.02.21

u

50,00

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.
03.10.03.10

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

m

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
10,00

3,00
03.10.02.22

u

03.10.03.11

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

1,00
1,00
03.10.02.23

u

Faixa prot.dorsolumbar

Faixa de protecció dorsolumbar
3,00
03.10.02.24

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
5,00
03.10.02.25

u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
5,00
Página

21

Página

22

MEDICIONES

MEDICIONES
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

APARTADO 03.10.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
03.10.04.01

h

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

03.10.05.01

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

h

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
16,00

03.10.04.02

u

30,00

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

03.10.05.02

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

u

Curs.prim.aux+socorr

Curset de primers auxilis i socorrisme
1,00

03.10.04.03

u

2,00

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

03.10.05.03

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

u

Reunió comitè S/S 6 pers.

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
3,00

1,00
03.10.04.04

u

APARTADO 03.10.06 MEDICINA PREVENTIVA

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs
03.10.06.01

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

u

5,00
03.10.06.02

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

3,00
u

Reconeixement med.

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

03.10.04.06

u

Reconeixement mèdic

1,00
03.10.04.05

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS
2,00

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
03.10.06.03
2,00
03.10.04.07

h

CANTIDAD

APARTADO 03.10.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

2,00
10,00

03.10.04.08

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2,00
03.10.04.09

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2,00
03.10.04.10

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2,00
03.10.04.11

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
3,00
03.10.04.12

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
5,00
03.10.04.13

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
4,00
03.10.04.14

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
1,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO 04 PLANTA BAIXA SUD

240,00

SUBCAPÍTULO 04.01 MANO DE OBRA
APARTADO 04.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 04.01.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 04.01.01.01.01 FONTANERÍA
04.01.01.01.01.01 h

SUBCAPÍTULO 04.05 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 04.05.01 PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO 04.05.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC
04.05.01.01.01

Oficial 1ª fontanero

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre

8,00

ELEMENTO 04.01.01.01.02 CALEFACCIÓN
04.01.01.01.02.01 h

5,00

APARTADO 04.05.02 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 04.05.02.01 TERMÒMETRE

Oficial 1ª calefactor
8,00

04.05.02.01.01

ELEMENTO 04.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN
04.01.01.01.03.01 h

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

Oficial primera climatización

3,00

APARTADO 04.05.03 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 04.05.03.01 MANÒMETRE

8,00

ELEMENTO 04.01.01.01.04 ELECTRICIDAD
04.01.01.01.04.01 h

CANTIDAD

04.05.03.01.01

Encargado especializado instalación eléctrica

u

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d
8,00
04.01.01.01.04.02 h

5,00

Oficial especializado instalación eléctrica

APARTADO 04.05.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 04.05.04.01 Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO 04.05.04.01.01 Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO 04.05.04.01.01.01 Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

8,00

ELEMENTO 04.01.01.01.05 INFORMÁTICA
04.01.01.01.05.01 h

Técnico programador

04.05.04.01.01.01.01
m

SUBAPARTADO 04.01.01.02 VARIOS
ELEMENTO 04.01.01.02.01 PINTURAS
04.01.01.02.01.01 h

Oficial 1ª pintor
8,00

SUBCAPÍTULO 04.02 DEMOLICIONES
APARTADO 04.02.01 DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS
04.02.01.01

m² DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR

284,00

m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó revestimiento similar de una
de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros a pie de
carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.

04.05.04.01.01.01.02
m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de
ITALSAN.

9,00

APARTADO 04.02.02 DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
04.02.02.01

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

8,00

m² LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.
314,50

12,00

SUBCAPÍTULO 04.03 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO 04.03.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO 04.03.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
04.03.01.01.01

04.05.04.01.01.01.03
m

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y
sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de
ITALSAN.

m² Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim
314,50

SUBCAPÍTULO 04.04 AISLAMIENTOS
APARTADO 04.04.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 04.04.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 04.04.01.01.01 CANALIZACIONES
04.04.01.01.01.01 m

72,00

ELEMENTO 04.05.04.01.02 Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO 04.05.04.01.02.01 Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

04.05.04.01.02.01.01
m

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 42 mm para
tuberías de 1 1/4", colocada.

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

192,00
04.04.01.01.01.02 m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 48 mm para
tuberías de 1 1/2", colocada.

300,00
242,00

04.04.01.01.01.03 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para
tuberías de 2 1/2", colocada.
6,00
04.04.01.01.01.04 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 4"-40 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 114 mm para tuberías de 4", colocada.
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

SUBAPARTADO 04.05.04.02 TUBERÍA DE ACERO
04.05.04.02.01

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,
04.07.01.01.01

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
242,00
04.05.04.02.03

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
6,00
04.05.04.02.04

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=104.2mm 2B

SUBCAPÍTULO 04.08 COMPTATGE SISTEMA TREND
04.08.01

APARTADO 04.05.05 LLAVES
SUBAPARTADO 04.05.05.01 LLAVES DE ESFERA
04.08.02

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

1,00
04.08.03

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3 / h,
DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

1,00
04.08.04

6,00

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3 m3 /
h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

Valula esfera palanca 2" inox

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

1,00

SUBCAPÍTULO 04.09 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 04.09.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 04.09.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

6,00

SUBAPARTADO 04.05.05.02 LLAVES COMPUERTA

04.09.01.01.01

ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer
inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
1,00
04.05.05.02.02

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connexió embridada, QP = 10 m3 / h i PN16, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
4,00

04.05.05.02.01

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

2,00

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

04.05.05.01.03

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.

240,00

04.05.05.01.02

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

1,00

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 104.2 mm de diàmetre nominal 2B, i
col.locat superficialment.

04.05.05.01.01

ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN100 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 4" (100 mm.) de diámetro, d'acer inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

1,00

SUBCAPÍTULO 04.10 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 04.10.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 04.10.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

4,00

SUBAPARTADO 04.05.05.03 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
04.05.05.03.01

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

04.10.01.01.01

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe
1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 04.06 ILUMINACIÓN
APARTADO 04.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 04.06.01.01 ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
04.06.01.01.01

u

CANTIDAD

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego
con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a
otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de
calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100
mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible
de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z"
electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

192,00
m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBCAPÍTULO 04.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO 04.07.01 PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO 04.07.01.01 PUERTAS METÁLICAS

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

04.05.04.02.02

RESUMEN

04.10.01.01.02

ud Desinfeccio canonades

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs
1,00

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

SUBCAPÍTULO 04.11 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 04.11.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
04.11.01.01

30,00

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.
10,00
04.11.01.02

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.
10,00
04.11.01.03

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.
40,00
04.11.01.04

U

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.
2,00
04.11.01.05

U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
1,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

04.11.01.06

H

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

CÓDIGO

RESUMEN

04.11.02.17

u

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.
10,00
u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

3,00
04.11.02.18

u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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

u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

04.11.02.23

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

04.11.02.25

Mascareta,protecció respiratòria

04.11.02.26

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

5,00
04.11.02.29

3,00
u

u

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

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

04.11.02.13

Davantal p/sold.,serratge

5,00
04.11.02.28

3,00
u

u

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

04.11.02.12

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

5,00
04.11.02.27

3,00
u

u

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

04.11.02.11

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

5,00

3,00
u

u

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

04.11.02.10

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

5,00

3,00
u

u

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

04.11.02.09

Faixa prot.dorsolumbar

3,00
04.11.02.24

2,00
u

u

Faixa de protecció dorsolumbar

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

04.11.02.08

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

1,00

8,00
u

u

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

04.11.02.07

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

3,00
04.11.02.22

4,00
u

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

04.11.02.06

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

1,00
04.11.02.21

2,00
u

u

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

04.11.02.05

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

3,00
04.11.02.20
2,00

u

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

04.11.02.04

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

3,00
04.11.02.19

4,00
04.11.02.03

u

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

4,00
04.11.02.02

CANTIDAD

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

APARTADO 04.11.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
04.11.02.01

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

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

1,00

3,00
04.11.02.14

u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
3,00
04.11.02.15

u

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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
3,00
04.11.02.16

u

Parella botes mitja canya

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
3,00
Página
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

APARTADO 04.11.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
04.11.03.01

CÓDIGO

RESUMEN

04.11.04.08

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

2,00

10,00
04.11.03.02

m

04.11.04.09

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

10,00
u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

2,00
04.11.04.10

u

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

10,00
04.11.03.04

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

04.11.03.03

Senyal manual p/senyalis.

Senyal manual per a senyalista
10,00
04.11.03.05

u

2,00

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

04.11.04.11

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

u

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

4,00
04.11.04.14

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

5,00
u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

5,00
04.11.04.13

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

04.11.03.08

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

10,00
u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

3,00
04.11.04.12

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

04.11.03.07

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

7,00
04.11.03.06

CANTIDAD

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

1,00

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

APARTADO 04.11.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
04.11.05.01

h

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
3,00
04.11.03.09

m

30,00

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs
04.11.05.02

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

u

Curs.prim.aux+socorr

Curset de primers auxilis i socorrisme
50,00
04.11.03.10

m

2,00

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge
04.11.05.03

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

u

Reunió comitè S/S 6 pers.

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
10,00
04.11.03.11

u

3,00

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

APARTADO 04.11.06 MEDICINA PREVENTIVA

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
04.11.06.01
1,00
h

5,00

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.
04.11.06.02

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

u

2,00
04.11.06.03
1,00

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

04.11.04.03

u

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

16,00
04.11.04.02

Reconeixement med.

Reconeixement mèdic

APARTADO 04.11.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
04.11.04.01

u

u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

2,00
1,00

04.11.04.04

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
1,00
04.11.04.05

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
3,00
04.11.04.06

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00
04.11.04.07

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
10,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

SUBCAPÍTULO 04.12 CERRAJERÍA
APARTADO 04.12.01 ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO 04.12.01.01 ENREJADOS
04.12.01.01.01

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 05 PLANTA PRIMERA NORD
SUBCAPÍTULO 05.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO 05.01.01 CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO 05.01.01.01 USOS VARIOS

m² Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado
05.01.01.01.01

3,40

m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
60,00
05.01.01.01.02

m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
60,00

SUBAPARTADO 05.01.01.02 BANDEJAS PARA CIRCUITOS
05.01.01.02.01

m

BANDEJA UNEX DE 60x100 mm

m. Bandeja de u23x (pvc-m1 rohs) serie 66 de Unex, de color gris, perforada, de 60x100 mm, sin
separadores, ref.66100, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes y
montada sobre soportes horizontales.
20,00

APARTADO 05.01.02 PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO 05.01.02.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO
05.01.02.01.01

ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar
JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.
8,00

SUBAPARTADO 05.01.02.02 PULSADORES
05.01.02.02.01

ud PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por
pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.
8,00

APARTADO 05.01.03 BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO 05.01.03.01 BASES ESTANCAS
05.01.03.01.01

ud BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado
en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de
750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=80 toma
de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.
1,00

SUBCAPÍTULO 05.02 MANO DE OBRA
APARTADO 05.02.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 05.02.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 05.02.01.01.01 FONTANERÍA
05.02.01.01.01.01 h

Oficial 1ª fontanero
8,00

ELEMENTO 05.02.01.01.02 CALEFACCIÓN
05.02.01.01.02.01 h

Oficial 1ª calefactor
8,00

ELEMENTO 05.02.01.01.03 CLIMATIZACIÓN
05.02.01.01.03.01 h

Oficial primera climatización
8,00

ELEMENTO 05.02.01.01.04 ELECTRICIDAD
05.02.01.01.04.01 h

Encargado especializado instalación eléctrica

05.02.01.01.04.02 h

Oficial especializado instalación eléctrica

8,00

8,00

ELEMENTO 05.02.01.01.05 INFORMÁTICA
05.02.01.01.05.01 h

Técnico programador
8,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

SUBAPARTADO 05.02.01.02 VARIOS
ELEMENTO 05.02.01.02.01 PINTURAS
05.02.01.02.01.01 h

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

Oficial 1ª pintor
8,00

SUBCAPÍTULO 05.03 CERRAJERÍA
APARTADO 05.03.01 ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO 05.03.01.01 ENREJADOS
05.03.01.01.01

RESUMEN

05.06.04.01.02.01.01
m

m² Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado

32,00

3,40

SUBAPARTADO 05.06.04.02 TUBERÍA DE ACERO

SUBCAPÍTULO 05.04 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO 05.04.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO 05.04.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
05.04.01.01.01

05.06.04.02.01

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

186,00
05.06.04.02.02

SUBCAPÍTULO 05.05 AISLAMIENTOS
APARTADO 05.05.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 05.05.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 05.05.01.01.01 CANALIZACIONES

248,00

05.06.05.01.01

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3/4"-30 mm

5,00
05.06.05.01.02

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

1,00

SUBAPARTADO 05.06.05.02 LLAVES COMPUERTA
248,00

05.06.05.02.01

SUBCAPÍTULO 05.06 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 05.06.01 PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO 05.06.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC

6,00

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

SUBAPARTADO 05.06.05.03 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
05.06.05.03.01
5,00

1,00

SUBCAPÍTULO 05.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO 05.07.01 CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO 05.07.01.01 USOS VARIOS

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C
05.07.01.01.01
3,00

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

10,00

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

05.07.01.01.02
5,00

m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

APARTADO 05.06.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 05.06.04.01 Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO 05.06.04.01.01 Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO 05.06.04.01.01.01 Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
05.06.04.01.01.01.01
m

m

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

APARTADO 05.06.03 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 05.06.03.01 MANÒMETRE
u

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

APARTADO 05.06.02 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 05.06.02.01 TERMÒMETRE

05.06.03.01.01

ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer
inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre

u

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para
tuberías de 2 1/2", colocada.

05.06.02.01.01

Valvula esfera palanca 3/4" inox

Vàlvula esfera 3/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

186,00

u

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

APARTADO 05.06.05 LLAVES
SUBAPARTADO 05.06.05.01 LLAVES DE ESFERA

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 27 mm para
tuberías de 3/4", colocada.

05.06.01.01.01

m

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

234,24

05.05.01.01.01.02 m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=18mm,g=1mm,soldat capil.,mi

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix
1 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

m² Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

05.05.01.01.01.01 m

m

10,00

APARTADO 05.07.02 PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO 05.07.02.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

05.07.02.01.01

ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar
JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.
1,00

16,00
05.06.04.01.01.01.02
m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y
sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de
ITALSAN.
12,00

ELEMENTO 05.06.04.01.02 Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO 05.06.04.01.02.01 Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

SUBAPARTADO 05.07.02.02 PULSADORES
05.07.02.02.01

ud PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA
05.11.01.01.01

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules

1,00

1,00

05.11.01.01.02

ud Desinfeccio canonades

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

ud BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC
1,00

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado
en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de
750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=80 toma
de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.

SUBCAPÍTULO 05.12 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 05.12.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
05.12.01.01

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

1,00

SUBCAPÍTULO 05.08 ILUMINACIÓN
APARTADO 05.08.01 ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 05.08.01.01 LUMINARIAS DE SUPERFICIE

10,00
05.12.01.02

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

ud LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

10,00
05.12.01.03

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.
40,00

1,00

SUBAPARTADO 05.08.01.02 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
05.08.01.02.01

05.12.01.04

10,00
05.12.02.01

10,00
05.12.02.02

u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

10,00

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN20 connexió roscada,
QP = 2.5 m3 / h i PN16, distància entre vies 130mm, amb comunicació M-BUS.

05.12.02.03

u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

1,00
Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua freda amb

5,00

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua freda amb certificat MID, Q3 = 4 m3 / h,
DN20, Tº Max 30 ° C i distància entre vies de 130mm. Compatible amb mòduls comunicacions

05.12.02.04

u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

2,00

SUBCAPÍTULO 05.10 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 05.10.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 05.10.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
05.10.01.01.01

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

2,00

u

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

05.09.03

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

APARTADO 05.12.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

SUBCAPÍTULO 05.09 COMPTATGE SISTEMA TREND

u

H

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

23,00

05.09.02

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

1,00
05.12.01.06

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

u

U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

SUBAPARTADO 05.08.01.03 ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

05.09.01

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

2,00
05.12.01.05

1,00
u

U

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.

ud EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie
o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o
negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

05.08.01.03.01

CANTIDAD

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

APARTADO 05.07.03 BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO 05.07.03.01 BASES ESTANCAS

05.08.01.01.01

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBCAPÍTULO 05.11 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 05.11.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 05.11.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por
pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.

05.07.03.01.01

RESUMEN

5,00

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

05.12.02.05

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
10,00
05.12.02.06

u

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
1,00

50,00
05.12.02.07

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
4,00
05.12.02.08

u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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
4,00
05.12.02.09

u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
2,00
Página

37

Página

38

MEDICIONES

MEDICIONES
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

05.12.02.10

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

CÓDIGO

RESUMEN

05.12.02.26

u

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

1,00

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

05.12.02.27

u

3,00
05.12.02.28
8,00

u

Faixa prot.dorsolumbar

Faixa de protecció dorsolumbar
3,00
05.12.02.30

3,00
u

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

05.12.02.15

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

1,00
05.12.02.29
2,00

u

u

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

05.12.02.14

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

05.12.02.13

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

4,00
05.12.02.12

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Mascareta,protecció respiratòria

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

5,00
05.12.02.31

3,00
05.12.02.16

u

5,00
05.12.02.33

Davantal p/sold.,serratge

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

5,00
05.12.02.34

u

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

3,00
u

u

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

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

05.12.02.19

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

3,00
u

u

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

05.12.02.18

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

5,00
05.12.02.32
3,00

u

u

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

05.12.02.17

CANTIDAD

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

2,00
05.12.02.11

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

5,00

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

05.12.02.35

u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001
3,00
05.12.02.20

u

1,00

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

APARTADO 05.12.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

05.12.03.01

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

3,00
05.12.02.21

u

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

10,00
05.12.03.02
3,00

05.12.02.22

u

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

m

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Parella botes mitja canya
10,00

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

05.12.03.03

u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
3,00

05.12.02.23

u

10,00

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

05.12.03.04

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

u

10,00
05.12.03.05

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

7,00
05.12.03.06

u

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3,00
u

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

05.12.02.25

Senyal manual p/senyalis.

Senyal manual per a senyalista

3,00
05.12.02.24

u

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

10,00

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

05.12.03.07

u

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

3,00

5,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

05.12.03.08

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

APARTADO 05.12.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
05.12.05.01

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

h

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
30,00
3,00

05.12.03.09

m

05.12.05.02

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

u

Curs.prim.aux+socorr

Curset de primers auxilis i socorrisme

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
2,00
50,00
05.12.03.10

m

05.12.05.03

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

u

Reunió comitè S/S 6 pers.

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
3,00
10,00
05.12.03.11

u

APARTADO 05.12.06 MEDICINA PREVENTIVA

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

05.12.06.01

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

u

Reconeixement med.

Reconeixement mèdic
1,00

5,00

APARTADO 05.12.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
05.12.04.01

h

05.12.06.02

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
16,00
05.12.04.02

u

2,00

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

05.12.06.03

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,00
05.12.04.03

u

2,00

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
1,00
05.12.04.04

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
1,00
05.12.04.05

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
3,00
05.12.04.06

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00
05.12.04.07

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
10,00
05.12.04.08

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2,00
05.12.04.09

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2,00
05.12.04.10

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2,00
05.12.04.11

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
3,00
05.12.04.12

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
5,00
05.12.04.13

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
4,00
05.12.04.14

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
1,00
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO 06 PLANTA PRIMERA SUD

61,00

SUBCAPÍTULO 06.01 MANO DE OBRA
APARTADO 06.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 06.01.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 06.01.01.01.01 FONTANERÍA
06.01.01.01.01.01 h

06.04.01.01.01.05 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para
tuberías de 2 1/2", colocada.

Oficial 1ª fontanero

232,00

8,00
06.04.01.01.01.06 m

ELEMENTO 06.01.01.01.02 CALEFACCIÓN
06.01.01.01.02.01 h

8,00
Oficial primera climatización

24,00

SUBCAPÍTULO 06.05 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 06.05.01 PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO 06.05.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC

8,00

ELEMENTO 06.01.01.01.04 ELECTRICIDAD
06.01.01.01.04.01 h

Encargado especializado instalación eléctrica

06.05.01.01.01

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre

8,00
06.01.01.01.04.02 h

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 89 mm para
tuberías de 3", colocada.

Oficial 1ª calefactor

ELEMENTO 06.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN
06.01.01.01.03.01 h

CANTIDAD

Oficial especializado instalación eléctrica
5,00

APARTADO 06.05.02 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 06.05.02.01 TERMÒMETRE

8,00

ELEMENTO 06.01.01.01.05 INFORMÁTICA
06.01.01.01.05.01 h

06.05.02.01.01

Técnico programador

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C
8,00
3,00

SUBAPARTADO 06.01.01.02 VARIOS
ELEMENTO 06.01.01.02.01 PINTURAS
06.01.01.02.01.01 h

APARTADO 06.05.03 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 06.05.03.01 MANÒMETRE

Oficial 1ª pintor
06.05.03.01.01
8,00

5,00

APARTADO 06.05.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 06.05.04.01 Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO 06.05.04.01.01 Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO 06.05.04.01.01.01 Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

m² DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR

m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó revestimiento similar de una
de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros a pie de
carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.

06.05.04.01.01.01.01
m
9,00
m² LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.
135,00

SUBCAPÍTULO 06.03 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO 06.03.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO 06.03.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
06.03.01.01.01

16,00
06.05.04.01.01.01.02
m

m² Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

135,00

SUBCAPÍTULO 06.04 AISLAMIENTOS
APARTADO 06.04.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 06.04.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 06.04.01.01.01 CANALIZACIONES

12,00

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3/4"-30 mm

ELEMENTO 06.05.04.01.02 Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO 06.05.04.01.02.01 Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 27 mm para
tuberías de 3/4", colocada.

06.05.04.01.02.01.01
m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 34 mm para
tuberías de 1", colocada.
18,00
06.04.01.01.01.03 m

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

110,00
06.04.01.01.01.02 m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y
sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de
ITALSAN.

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

06.04.01.01.01.01 m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

APARTADO 06.02.02 DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
06.02.02.01

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

SUBCAPÍTULO 06.02 DEMOLICIONES
APARTADO 06.02.01 DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS
06.02.01.01

u

32,00

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 42 mm para
tuberías de 1 1/4", colocada.
55,00
06.04.01.01.01.04 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 60 mm para
tuberías de 2", colocada.

Página

43

Página

44

MEDICIONES

MEDICIONES
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

SUBAPARTADO 06.05.04.02 TUBERÍA DE ACERO
06.05.04.02.01

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=18mm,g=1mm,soldat capil.,mi
06.07.01.01.01

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=22mm,g=1,2mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
18,00
06.05.04.02.03

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
55,00
06.05.04.02.04

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

SUBCAPÍTULO 06.08 COMPTATGE SISTEMA TREND
06.08.01

61,00
m

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

1,00

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

06.05.04.02.05

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connexió embridada, QP = 10 m3 / h i PN16, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

1,00
06.08.02

232,00
06.05.04.02.06

m

1,00

24,00
06.09.01.01.01

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

Valvula esfera palanca 3/4" inox

Vàlvula esfera 3/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.
5,00

1,00

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

SUBCAPÍTULO 06.10 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 06.10.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 06.10.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.
06.10.01.01.01

2,00

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

SUBAPARTADO 06.05.05.02 LLAVES COMPUERTA
06.05.05.02.01

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

SUBCAPÍTULO 06.09 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 06.09.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 06.09.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

APARTADO 06.05.05 LLAVES
SUBAPARTADO 06.05.05.01 LLAVES DE ESFERA

06.05.05.01.02

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de dificultat alt, i col.locat superficialment.

06.05.05.01.01

CANTIDAD

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego
con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a
otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de
calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100
mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible
de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z"
electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

110,00
m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBCAPÍTULO 06.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO 06.07.01 PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO 06.07.01.01 PUERTAS METÁLICAS

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix
1 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

06.05.04.02.02

RESUMEN

ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

1,00

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer
inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

06.10.01.01.02

ud Desinfeccio canonades

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa
4,00

06.05.05.02.02

ud VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

1,00

SUBCAPÍTULO 06.11 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 06.11.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
06.11.01.01

4,00

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

SUBAPARTADO 06.05.05.03 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
06.05.05.03.01

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

10,00

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

06.11.01.02

u

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

1,00

SUBCAPÍTULO 06.06 ILUMINACIÓN
APARTADO 06.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 06.06.01.01 ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
06.06.01.01.01

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

10,00
06.11.01.03

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

40,00
06.11.01.04

U

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.

11,00

2,00
06.11.01.05

U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
1,00
06.11.01.06

H

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.
10,00

Página

45

Página

46

MEDICIONES

MEDICIONES
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

APARTADO 06.11.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
06.11.02.01

u

CÓDIGO

RESUMEN

06.11.02.17

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

4,00
u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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

3,00
06.11.02.18

u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

u

3,00
06.11.02.20

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

06.11.02.22

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

06.11.02.23

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Faixa prot.dorsolumbar

3,00

3,00
u

u

Faixa de protecció dorsolumbar

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

06.11.02.09

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

1,00

2,00
u

u

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

06.11.02.08

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

3,00

8,00
u

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

06.11.02.07

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

1,00
06.11.02.21

4,00
u

u

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

06.11.02.06

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

2,00
u

u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

06.11.02.05

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

10,00
06.11.02.19
2,00

06.11.02.04

u

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

4,00
06.11.02.03

06.11.02.24

Mascareta,protecció respiratòria

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
3,00
06.11.02.10

u

5,00

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

06.11.02.25

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

u

u

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

5,00
06.11.02.29

3,00
u

Davantal p/sold.,serratge

5,00
06.11.02.28

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

06.11.02.14

u

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

3,00
u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

5,00
06.11.02.27

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

06.11.02.13

u

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

3,00
u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

5,00
06.11.02.26

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

06.11.02.12

u

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

3,00
06.11.02.11

CANTIDAD

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

06.11.02.02

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

1,00

3,00
06.11.02.15

u

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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
3,00
06.11.02.16

u

Parella botes mitja canya

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
3,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

APARTADO 06.11.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
06.11.03.01

CÓDIGO

RESUMEN

06.11.04.08

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

2,00

10,00
06.11.03.02

m

06.11.04.09

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

10,00
u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

2,00
06.11.04.10

u

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

10,00
06.11.03.04

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

06.11.03.03

Senyal manual p/senyalis.

Senyal manual per a senyalista
10,00
06.11.03.05

u

2,00

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

06.11.04.11

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

u

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

4,00
06.11.04.14

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

5,00
u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

5,00
06.11.04.13

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

06.11.03.08

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

10,00
u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

3,00
06.11.04.12

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

06.11.03.07

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

7,00
06.11.03.06

CANTIDAD

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

1,00

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

APARTADO 06.11.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
06.11.05.01

h

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
3,00
06.11.03.09

m

30,00

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs
06.11.05.02

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

u

Curs.prim.aux+socorr

Curset de primers auxilis i socorrisme
50,00
06.11.03.10

m

2,00

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge
06.11.05.03

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

u

Reunió comitè S/S 6 pers.

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
10,00
06.11.03.11

u

3,00

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

APARTADO 06.11.06 MEDICINA PREVENTIVA

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
06.11.06.01
1,00
h

5,00

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.
06.11.06.02

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

u

2,00
06.11.06.03
1,00

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

06.11.04.03

u

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

16,00
06.11.04.02

Reconeixement med.

Reconeixement mèdic

APARTADO 06.11.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
06.11.04.01

u

u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

2,00
1,00

06.11.04.04

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
1,00
06.11.04.05

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
3,00
06.11.04.06

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00
06.11.04.07

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
10,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

SUBCAPÍTULO 06.12 CERRAJERÍA
APARTADO 06.12.01 ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO 06.12.01.01 ENREJADOS
06.12.01.01.01

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 07 PLANTA SEGONA NORD
SUBCAPÍTULO 07.01 MANO DE OBRA
APARTADO 07.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 07.01.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 07.01.01.01.01 FONTANERÍA

m² Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado
3,40

07.01.01.01.01.01 h

Oficial 1ª fontanero
8,00

ELEMENTO 07.01.01.01.02 CALEFACCIÓN
07.01.01.01.02.01 h

Oficial 1ª calefactor
8,00

ELEMENTO 07.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN
07.01.01.01.03.01 h

Oficial primera climatización
8,00

ELEMENTO 07.01.01.01.04 ELECTRICIDAD
07.01.01.01.04.01 h

Encargado especializado instalación eléctrica

07.01.01.01.04.02 h

Oficial especializado instalación eléctrica

8,00

8,00

ELEMENTO 07.01.01.01.05 INFORMÁTICA
07.01.01.01.05.01 h

Técnico programador
8,00

SUBAPARTADO 07.01.01.02 VARIOS
ELEMENTO 07.01.01.02.01 PINTURAS
07.01.01.02.01.01 h

Oficial 1ª pintor
8,00

SUBCAPÍTULO 07.02 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO 07.02.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO 07.02.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
07.02.01.01.01

m² Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim
235,48

SUBCAPÍTULO 07.03 AISLAMIENTOS
APARTADO 07.03.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 07.03.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 07.03.01.01.01 CANALIZACIONES
07.03.01.01.01.01 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 34 mm para
tuberías de 1", colocada.
120,00
07.03.01.01.01.02 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 42 mm para
tuberías de 1 1/4", colocada.
60,00
07.03.01.01.01.03 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 48 mm para
tuberías de 1 1/2", colocada.
60,00
07.03.01.01.01.04 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para
tuberías de 2 1/2", colocada.
240,00

Página

51

Página

52

MEDICIONES

MEDICIONES
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

SUBCAPÍTULO 07.04 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 07.04.01 PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO 07.04.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC
07.04.01.01.01

u

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

APARTADO 07.04.05 LLAVES
SUBAPARTADO 07.04.05.01 LLAVES DE ESFERA
07.04.05.01.01

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Valvula esfera palanca 1" inox

Vàlvula esfera 1", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre

3,00

5,00

APARTADO 07.04.02 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 07.04.02.01 TERMÒMETRE
07.04.02.01.01

u

07.04.05.01.02

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

2,00

3,00
07.04.05.01.03

APARTADO 07.04.03 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 07.04.03.01 MANÒMETRE
07.04.03.01.01

u

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

2,00

5,00

SUBAPARTADO 07.04.05.02 LLAVES COMPUERTA

APARTADO 07.04.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 07.04.04.01 Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO 07.04.04.01.01 Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO 07.04.04.01.01.01 Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
07.04.04.01.01.01.01
m

07.04.05.02.01

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

6,00

SUBAPARTADO 07.04.05.03 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
07.04.05.03.01

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
1,00

SUBCAPÍTULO 07.05 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO 07.05.01 CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO 07.05.01.01 USOS VARIOS
07.05.01.01.01

176,00

m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y
sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de
ITALSAN.

10,00
07.05.01.01.02

m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
10,00

APARTADO 07.05.02 PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO 07.05.02.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO

4,00

ELEMENTO 07.04.04.01.02 Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO 07.04.04.01.02.01 Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
07.04.04.01.02.01.01
m

ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer
inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

07.04.04.01.01.01.02
m

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

07.05.02.01.01

ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar
JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

1,00

SUBAPARTADO 07.05.02.02 PULSADORES
07.05.02.02.01

ud PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por
pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.

200,00

SUBAPARTADO 07.04.04.02 TUBERÍA DE ACERO
07.04.04.02.01

m

1,00

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=22mm,g=1,2mm,soldat capil.,

APARTADO 07.05.03 BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO 07.05.03.01 BASES ESTANCAS

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

07.05.03.01.01
120,00

07.04.04.02.02

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

1,00

60,00
07.04.04.02.03

m

ud BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado
en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de
750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=80 toma
de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
60,00
07.04.04.02.04

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
240,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

SUBCAPÍTULO 07.06 ILUMINACIÓN
APARTADO 07.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 07.06.01.01 LUMINARIAS DE SUPERFICIE
07.06.01.01.01

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

07.10.01.01

ud LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

10,00
07.10.01.02

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.
1,00

10,00

SUBAPARTADO 07.06.01.02 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
07.06.01.02.01

07.10.01.03

ud EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

40,00
07.10.01.04

U

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.
2,00
07.10.01.05

1,00

SUBAPARTADO 07.06.01.03 ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
u

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie
o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o
negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

07.06.01.03.01

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 07.10 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 07.10.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

1,00

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

07.10.01.06

H

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.
23,00
10,00

SUBCAPÍTULO 07.07 COMPTATGE SISTEMA TREND
07.07.01

u

APARTADO 07.10.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
07.10.02.01

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
1,00

07.07.02

u

4,00

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
07.10.02.02

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.

u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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
1,00

07.07.03

u

4,00

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
07.10.02.03

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

2,00

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 16 m3 / h,
DN40, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 300MM. Compatible amb mòduls comunicacions

07.10.02.04

u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

1,00

SUBCAPÍTULO 07.08 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 07.08.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 07.08.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
07.08.01.01.01

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

1,00
07.07.04

u

2,00
07.10.02.05

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

4,00
07.10.02.06

u

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
1,00

8,00

SUBCAPÍTULO 07.09 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 07.09.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 07.09.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
07.09.01.01.01

07.10.02.07

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules

2,00

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

07.10.02.08
1,00

07.09.01.01.02

u

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

ud Desinfeccio canonades

3,00

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

07.10.02.09

u

Mascareta,protecció respiratòria

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

1,00

3,00
07.10.02.10

u

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
3,00
07.10.02.11

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
3,00
07.10.02.12

u

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

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
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD
3,00

07.10.02.13

u

CÓDIGO

RESUMEN

07.10.02.29

u

1,00

APARTADO 07.10.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
07.10.03.01

3,00
u

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
3,00
07.10.02.15

u

10,00

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

07.10.03.02

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

m

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
10,00
07.10.03.03

3,00
07.10.02.16

CANTIDAD

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

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

07.10.02.14

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Parella botes mitja canya

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

10,00
07.10.03.04

u

Senyal manual p/senyalis.

Senyal manual per a senyalista
3,00
07.10.02.17

u

10,00

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,
07.10.03.05

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

u

7,00
07.10.03.06

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

10,00
07.10.03.07

3,00
u

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

07.10.02.19

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3,00
07.10.02.18

u

u

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

5,00

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
07.10.03.08

3,00
07.10.02.20

u

u

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

3,00
07.10.03.09

m

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
1,00

07.10.02.21

u

50,00

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

07.10.03.10

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

u

10,00
07.10.03.11

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

1,00

APARTADO 07.10.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1,00
u

u

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

07.10.02.23

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
3,00

07.10.02.22

m

07.10.04.01

Faixa prot.dorsolumbar

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Faixa de protecció dorsolumbar

16,00

3,00
07.10.02.24

u

07.10.04.02

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

1,00
07.10.04.03

5,00
u

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

07.10.02.25

u

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

1,00
07.10.04.04

5,00
07.10.02.26

u

1,00
07.10.04.05
5,00

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

07.10.02.27

u

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Davantal p/sold.,serratge

3,00

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

07.10.04.06

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
5,00
07.10.02.28

u

2,00

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge
07.10.04.07

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
5,00

10,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

07.10.04.08

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

CÓDIGO

RESUMEN

CAPÍTULO 08 PLANTA SEGONA SUD

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

SUBCAPÍTULO 08.01 MANO DE OBRA
APARTADO 08.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 08.01.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 08.01.01.01.01 FONTANERÍA
08.01.01.01.01.01 h

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Oficial 1ª fontanero

2,00
07.10.04.09

56,00

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

ELEMENTO 08.01.01.01.02 CALEFACCIÓN

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

08.01.01.01.02.01 h

Oficial 1ª calefactor
56,00

ELEMENTO 08.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN
2,00
07.10.04.10

08.01.01.01.03.01 h

Oficial primera climatización

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

56,00

ELEMENTO 08.01.01.01.04 ELECTRICIDAD
08.01.01.01.04.01 h

Encargado especializado instalación eléctrica

08.01.01.01.04.02 h

Oficial especializado instalación eléctrica

56,00

2,00
07.10.04.11

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

56,00

ELEMENTO 08.01.01.01.05 INFORMÁTICA

3,00
07.10.04.12

u

08.01.01.01.05.01 h

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Técnico programador

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

56,00

SUBAPARTADO 08.01.01.02 VARIOS
ELEMENTO 08.01.01.02.01 PINTURAS

5,00
07.10.04.13

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

08.01.01.02.01.01 h

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Oficial 1ª pintor
8,00

4,00
07.10.04.14

u

SUBCAPÍTULO 08.02 DEMOLICIONES
APARTADO 08.02.01 DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

08.02.01.01

APARTADO 07.10.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
07.10.05.01

h

Formació Seg.Salut
9,00

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

APARTADO 08.02.02 DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
30,00

07.10.05.02

u

m² DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR

m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó revestimiento similar de una
de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros a pie de
carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.

1,00

08.02.02.01

Curs.prim.aux+socorr

m² LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.

Curset de primers auxilis i socorrisme
2,00
07.10.05.03

u

133,92

Reunió comitè S/S 6 pers.

SUBCAPÍTULO 08.03 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO 08.03.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO 08.03.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
3,00

APARTADO 07.10.06 MEDICINA PREVENTIVA
07.10.06.01

u

08.03.01.01.01

m² Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

Reconeixement med.

Reconeixement mèdic
5,00
07.10.06.02

u

133,92

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

SUBCAPÍTULO 08.04 AISLAMIENTOS
APARTADO 08.04.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 08.04.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 08.04.01.01.01 CANALIZACIONES

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
2,00
07.10.06.03

u

08.04.01.01.01.01 m

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 42 mm para
tuberías de 1 1/4", colocada.

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00

231,00
08.04.01.01.01.02 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 48 mm para
tuberías de 1 1/2", colocada.
95,00
08.04.01.01.01.03 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 60 mm para
tuberías de 2", colocada.
6,00
08.04.01.01.01.04 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para
tuberías de 2 1/2", colocada.
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

08.04.01.01.01.05 m

08.05.04.02.01

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm

CANTIDAD

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,

231,00
08.05.04.02.02
24,00

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

SUBCAPÍTULO 08.05 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 08.05.01 PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO 08.05.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC
u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 89 mm para
tuberías de 3", colocada.

08.05.01.01.01

RESUMEN

SUBAPARTADO 08.05.04.02 TUBERÍA DE ACERO

220,00

95,00
08.05.04.02.03

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre

6,00

5,00
08.05.04.02.04

APARTADO 08.05.02 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 08.05.02.01 TERMÒMETRE
08.05.02.01.01

u

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

220,00
08.05.04.02.05

3,00

u

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de dificultat alt, i col.locat superficialment.

APARTADO 08.05.03 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 08.05.03.01 MANÒMETRE
08.05.03.01.01

m

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

24,00

APARTADO 08.05.05 LLAVES
SUBAPARTADO 08.05.05.01 LLAVES DE ESFERA

5,00

APARTADO 08.05.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 08.05.04.01 Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO 08.05.04.01.01 Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO 08.05.04.01.01.01 Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
08.05.04.01.01.01.01
m

08.05.05.01.01

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
5,00

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

08.05.05.01.02

5,00
08.05.05.01.03

Valula esfera palanca 2" inox

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y
sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de
ITALSAN.

1,00

SUBAPARTADO 08.05.05.02 LLAVES COMPUERTA
08.05.05.02.01

ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer
inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
6,00
08.05.05.02.02

ud VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

4,00

ELEMENTO 08.05.04.01.02 Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO 08.05.04.01.02.01 Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
08.05.04.01.02.01.01
m

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

176,00
08.05.04.01.01.01.02
m

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

4,00

SUBAPARTADO 08.05.05.03 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
08.05.05.03.01

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
1,00

SUBCAPÍTULO 08.06 ILUMINACIÓN
APARTADO 08.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 08.06.01.01 ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
08.06.01.01.01

u

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

180,00

12,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

SUBCAPÍTULO 08.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO 08.07.01 PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO 08.07.01.01 PUERTAS METÁLICAS
08.07.01.01.01

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

08.11.01.01

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego
con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a
otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de
calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100
mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible
de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z"
electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

10,00
08.11.01.02

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.
10,00
08.11.01.03

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.
40,00
08.11.01.04

U

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.

1,00

SUBCAPÍTULO 08.08 COMPTATGE SISTEMA TREND
08.08.01

u

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 08.11 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 08.11.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

2,00

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

08.11.01.05

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
1,00
2,00

08.08.02

u

08.11.01.06

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

H

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.

10,00
4,00
08.08.03

u

APARTADO 08.11.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

08.11.02.01

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
1,00

08.08.04

u

4,00

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

08.11.02.02

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3 / h,
DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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
1,00

08.08.05

u

4,00

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

08.11.02.03

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3 m3 /
h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

1,00

SUBCAPÍTULO 08.09 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 08.09.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 08.09.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
08.09.01.01.01

u

2,00
08.11.02.04

u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

2,00
08.11.02.05

u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
1,00

4,00

SUBCAPÍTULO 08.10 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 08.10.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 08.10.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
08.10.01.01.01

08.11.02.06

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules

8,00

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

08.11.02.07

u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,00
08.10.01.01.02

u

ud Desinfeccio canonades
2,00

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa
08.11.02.08

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

1,00

3,00
08.11.02.09

u

Mascareta,protecció respiratòria

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
3,00
08.11.02.10

u

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
3,00
08.11.02.11

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
3,00
08.11.02.12

u

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

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

Página

63

Página

64

MEDICIONES

MEDICIONES
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD
3,00

08.11.02.13

u

CÓDIGO

RESUMEN

08.11.02.29

u

1,00

APARTADO 08.11.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
08.11.03.01

3,00
u

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
3,00
08.11.02.15

u

10,00

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

08.11.03.02

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

m

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
10,00
08.11.03.03

3,00
08.11.02.16

CANTIDAD

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

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

08.11.02.14

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Parella botes mitja canya

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

10,00
08.11.03.04

u

Senyal manual p/senyalis.

Senyal manual per a senyalista
3,00
08.11.02.17

u

10,00

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,
08.11.03.05

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

u

7,00
08.11.03.06

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

10,00
08.11.03.07

3,00
u

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

08.11.02.19

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3,00
08.11.02.18

u

u

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

5,00

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
08.11.03.08

3,00
08.11.02.20

u

u

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

3,00
08.11.03.09

m

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
1,00

08.11.02.21

u

50,00

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

08.11.03.10

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

u

10,00
08.11.03.11

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

1,00

APARTADO 08.11.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1,00
u

u

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

08.11.02.23

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
3,00

08.11.02.22

m

08.11.04.01

Faixa prot.dorsolumbar

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Faixa de protecció dorsolumbar

16,00

3,00
08.11.02.24

u

08.11.04.02

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

1,00
08.11.04.03

5,00
u

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

08.11.02.25

u

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

1,00
08.11.04.04

5,00
08.11.02.26

u

1,00
08.11.04.05
5,00

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

08.11.02.27

u

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Davantal p/sold.,serratge

3,00

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

08.11.04.06

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
5,00
08.11.02.28

u

2,00

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge
08.11.04.07

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
5,00

10,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

08.11.04.08

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 08.12 CERRAJERÍA
APARTADO 08.12.01 ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO 08.12.01.01 ENREJADOS

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

08.12.01.01.01

m² Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado
3,40

2,00
08.11.04.09

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2,00
08.11.04.10

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2,00
08.11.04.11

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
3,00
08.11.04.12

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
5,00
08.11.04.13

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
4,00
08.11.04.14

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
1,00

APARTADO 08.11.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
08.11.05.01

h

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
30,00
08.11.05.02

u

Curs.prim.aux+socorr

Curset de primers auxilis i socorrisme
2,00
08.11.05.03

u

Reunió comitè S/S 6 pers.

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
3,00

APARTADO 08.11.06 MEDICINA PREVENTIVA
08.11.06.01

u

Reconeixement med.

Reconeixement mèdic
5,00
08.11.06.02

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
2,00
08.11.06.03

u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

CAPÍTULO 09 PLANTA TERCERA NORD

09.04.01.01.01

Oficial 1ª fontanero

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

5,00

8,00

APARTADO 09.04.02 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 09.04.02.01 TERMÒMETRE

Oficial 1ª calefactor

09.04.02.01.01

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

8,00

ELEMENTO 09.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN
09.01.01.01.03.01 h

3,00

Oficial primera climatización

APARTADO 09.04.03 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 09.04.03.01 MANÒMETRE

8,00

09.04.03.01.01

ELEMENTO 09.01.01.01.04 ELECTRICIDAD
09.01.01.01.04.01 h

CANTIDAD

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre

ELEMENTO 09.01.01.01.02 CALEFACCIÓN
09.01.01.01.02.01 h

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBCAPÍTULO 09.04 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 09.04.01 PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO 09.04.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC

SUBCAPÍTULO 09.01 MANO DE OBRA
APARTADO 09.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 09.01.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 09.01.01.01.01 FONTANERÍA
09.01.01.01.01.01 h

RESUMEN

u

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

Encargado especializado instalación eléctrica

5,00
8,00
09.01.01.01.04.02 h

APARTADO 09.04.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 09.04.04.01 Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO 09.04.04.01.01 Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO 09.04.04.01.01.01 Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Oficial especializado instalación eléctrica
8,00

ELEMENTO 09.01.01.01.05 INFORMÁTICA
09.01.01.01.05.01 h

09.04.04.01.01.01.01
m

Técnico programador
8,00

SUBAPARTADO 09.01.01.02 VARIOS
ELEMENTO 09.01.01.02.01 PINTURAS
09.01.01.02.01.01 h

Oficial 1ª pintor
8,00

SUBCAPÍTULO 09.02 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO 09.02.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO 09.02.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
09.02.01.01.01

256,00
09.04.04.01.01.01.02
m

m² Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

279,17

SUBCAPÍTULO 09.03 AISLAMIENTOS
APARTADO 09.03.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 09.03.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 09.03.01.01.01 CANALIZACIONES

8,00

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1"-30 mm

09.04.04.01.01.01.03
m

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 34 mm para
tuberías de 1", colocada.

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 48 mm para
tuberías de 1 1/2", colocada.

100,00

ELEMENTO 09.04.04.01.02 Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO 09.04.04.01.02.01 Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

60,00
09.03.01.01.01.03 m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y
sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de
ITALSAN.

180,00
09.03.01.01.01.02 m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de
ITALSAN.

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

09.03.01.01.01.01 m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

09.04.04.01.02.01.01
m

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para
tuberías de 2 1/2", colocada.

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

240,00

290,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

SUBAPARTADO 09.04.04.02 TUBERÍA DE ACERO
09.04.04.02.01

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=22mm,g=1,2mm,soldat capil.,
09.05.03.01.01

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

m

1,00

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,
09.06.01.01.01

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
240,00

1,00

Valvula esfera palanca 1" inox

SUBAPARTADO 09.06.01.02 ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Vàlvula esfera 1", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

09.06.01.02.01

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

1,00

2,00

SUBAPARTADO 09.06.01.03 ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

SUBAPARTADO 09.04.05.02 LLAVES COMPUERTA
09.04.05.02.01

ud EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie
o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o
negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

5,00
09.04.05.01.02

ud LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

APARTADO 09.04.05 LLAVES
SUBAPARTADO 09.04.05.01 LLAVES DE ESFERA
09.04.05.01.01

ud BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

SUBCAPÍTULO 09.06 ILUMINACIÓN
APARTADO 09.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 09.06.01.01 LUMINARIAS DE SUPERFICIE

60,00
09.04.04.02.03

09.06.01.03.01

ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

u

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer
inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
6,00

48,00

SUBAPARTADO 09.04.05.03 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
09.04.05.03.01

SUBCAPÍTULO 09.07 COMPTATGE SISTEMA TREND

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

09.07.01

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
1,00

m

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

1,00
09.07.04

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3 / h,
DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

10,00

APARTADO 09.05.02 PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO 09.05.02.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO

6,00
09.07.05

ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 2,5 m3 /
h, DN15, Tº Max 90 ° C i distància entre vies de 110mm. Compatible amb mòduls comunicacions

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar
JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

1,00

SUBCAPÍTULO 09.08 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 09.08.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 09.08.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

1,00

SUBAPARTADO 09.05.02.02 PULSADORES
09.05.02.02.01

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

1,00
09.07.03

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

09.05.02.01.01

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

10,00
m

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

1,00
09.07.02

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

09.05.01.01.02

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

SUBCAPÍTULO 09.05 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO 09.05.01 CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO 09.05.01.01 USOS VARIOS
09.05.01.01.01

CANTIDAD

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado
en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de
750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=80 toma
de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.

180,00
m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

APARTADO 09.05.03 BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO 09.05.03.01 BASES ESTANCAS

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

09.04.04.02.02

RESUMEN

09.08.01.01.01

ud PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por
pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.
1,00

1,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 09.09 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 09.09.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 09.09.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
09.09.01.01.01

CÓDIGO

RESUMEN

09.10.02.10

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

3,00
09.10.02.11

1,00
09.09.01.01.02

CANTIDAD

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

ud Desinfeccio canonades

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

3,00
09.10.02.12

1,00

SUBCAPÍTULO 09.10 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 09.10.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
09.10.01.01

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

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

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

3,00

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

09.10.02.13

u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

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

10,00
09.10.01.02

u

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

3,00
09.10.02.14

10,00
09.10.01.03

3,00

40,00
U

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

09.10.01.04

u

09.10.02.15

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

u

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.
2,00
09.10.01.05

U

3,00

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

09.10.02.16

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

H

Parella botes mitja canya

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

1,00
09.10.01.06

u

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

3,00
09.10.02.17

10,00
u

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

APARTADO 09.10.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
09.10.02.01

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
4,00
09.10.02.02

u

3,00

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.
09.10.02.18

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

u

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

4,00
09.10.02.03

u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

3,00

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

09.10.02.19

u

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
3,00

2,00
09.10.02.04

u

09.10.02.20

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

2,00
u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

1,00

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

09.10.02.21

u

3,00
09.10.02.22

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

u

Faixa prot.dorsolumbar

Faixa de protecció dorsolumbar
3,00
09.10.02.24

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

3,00
u

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

09.10.02.09

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

1,00
09.10.02.23
2,00

09.10.02.08

u

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

8,00
u

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

09.10.02.07

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

4,00
09.10.02.06

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

09.10.02.05

u

Mascareta,protecció respiratòria

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

5,00
09.10.02.25

3,00

u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
5,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

09.10.02.26

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

09.10.04.01

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
5,00

09.10.02.27

u

CANTIDAD

APARTADO 09.10.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

16,00

Davantal p/sold.,serratge

09.10.04.02

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

u

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
1,00
5,00

09.10.02.28

u

09.10.04.03

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,00
09.10.04.04

5,00
09.10.02.29

u

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

1,00
09.10.04.05

1,00
m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

3,00

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

09.10.04.06

m

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00
09.10.04.07

10,00
09.10.03.02

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

APARTADO 09.10.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
09.10.03.01

u

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

10,00
09.10.04.08

10,00
09.10.03.03

u

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
10,00
09.10.03.04

u

Senyal manual p/senyalis.

2,00

Senyal manual per a senyalista

09.10.04.09

u

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2,00
09.10.04.10

7,00
09.10.03.06

u

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

10,00
09.10.03.05

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
10,00
09.10.03.07

u

2,00

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
09.10.04.11

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
3,00
5,00

09.10.03.08

m

09.10.04.12

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
5,00
3,00
09.10.03.09

m

09.10.04.13

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
50,00
09.10.03.10

u

4,00

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

09.10.04.14

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
1,00

09.10.03.11

u

1,00

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
10,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

09.10.05.01

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO 10 PLANTA TERCERA SUD

h

SUBCAPÍTULO 10.01 MANO DE OBRA
APARTADO 10.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 10.01.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 10.01.01.01.01 FONTANERÍA

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
30,00
09.10.05.02

RESUMEN

APARTADO 09.10.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

u

Curs.prim.aux+socorr

10.01.01.01.01.01 h

CANTIDAD

Oficial 1ª fontanero

Curset de primers auxilis i socorrisme
8,00

2,00
09.10.05.03

u

ELEMENTO 10.01.01.01.02 CALEFACCIÓN

Reunió comitè S/S 6 pers.

10.01.01.01.02.01 h

Oficial 1ª calefactor

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
8,00

3,00

ELEMENTO 10.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN

APARTADO 09.10.06 MEDICINA PREVENTIVA
09.10.06.01

u

10.01.01.01.03.01 h

Reconeixement med.

Oficial primera climatización

Reconeixement mèdic

8,00

ELEMENTO 10.01.01.01.04 ELECTRICIDAD

5,00
09.10.06.02

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

10.01.01.01.04.01 h

Encargado especializado instalación eléctrica

10.01.01.01.04.02 h

Oficial especializado instalación eléctrica

8,00
2,00

09.10.06.03

u

8,00

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

ELEMENTO 10.01.01.01.05 INFORMÁTICA

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

10.01.01.01.05.01 h

Técnico programador

2,00

8,00

SUBAPARTADO 10.01.01.02 VARIOS
ELEMENTO 10.01.01.02.01 PINTURAS
10.01.01.02.01.01 h

Oficial 1ª pintor
8,00

SUBCAPÍTULO 10.02 DEMOLICIONES
APARTADO 10.02.01 DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS
10.02.01.01

m² DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR

m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó revestimiento similar de una
de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros a pie de
carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.
9,00

APARTADO 10.02.02 DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
10.02.02.01

m² LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.
144,04

SUBCAPÍTULO 10.03 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO 10.03.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO 10.03.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
10.03.01.01.01

m² Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim
144,04

SUBCAPÍTULO 10.04 AISLAMIENTOS
APARTADO 10.04.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 10.04.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 10.04.01.01.01 CANALIZACIONES
10.04.01.01.01.01 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 42 mm para
tuberías de 1 1/4", colocada.
146,00
10.04.01.01.01.02 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 48 mm para
tuberías de 1 1/2", colocada.
91,00
10.04.01.01.01.03 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 60 mm para
tuberías de 2", colocada.
61,00
10.04.01.01.01.04 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para
tuberías de 2 1/2", colocada.
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

10.04.01.01.01.05 m

10.05.04.02.01

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm

CANTIDAD

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,

146,00
10.05.04.02.02
20,00

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

SUBCAPÍTULO 10.05 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 10.05.01 PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO 10.05.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC
u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 89 mm para
tuberías de 3", colocada.

10.05.01.01.01

RESUMEN

SUBAPARTADO 10.05.04.02 TUBERÍA DE ACERO

220,00

91,00
10.05.04.02.03

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre

61,00

5,00
10.05.04.02.04

APARTADO 10.05.02 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 10.05.02.01 TERMÒMETRE
10.05.02.01.01

u

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

220,00
10.05.04.02.05

3,00

u

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de dificultat alt, i col.locat superficialment.

APARTADO 10.05.03 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 10.05.03.01 MANÒMETRE
10.05.03.01.01

m

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

20,00

APARTADO 10.05.05 LLAVES
SUBAPARTADO 10.05.05.01 LLAVES DE ESFERA

5,00

APARTADO 10.05.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 10.05.04.01 Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO 10.05.04.01.01 Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO 10.05.04.01.01.01 Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
10.05.04.01.01.01.01
m

10.05.05.01.01

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
3,00

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

10.05.05.01.02

3,00
10.05.05.01.03

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

3,00

SUBAPARTADO 10.05.05.02 LLAVES COMPUERTA
10.05.05.02.01

ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer
inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
6,00
10.05.05.02.02

ud VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

8,00
Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

4,00

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y
sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de
ITALSAN.

SUBAPARTADO 10.05.05.03 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
10.05.05.03.01

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
1,00

SUBCAPÍTULO 10.06 ILUMINACIÓN
APARTADO 10.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 10.06.01.01 ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
100,00

10.06.01.01.01

ELEMENTO 10.05.04.01.02 Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO 10.05.04.01.02.01 Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
10.05.04.01.02.01.01
m

Valula esfera palanca 2" inox

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de
ITALSAN.

10.05.04.01.01.01.03
m

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

256,00
10.05.04.01.01.01.02
m

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

u

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

15,00

220,00

Página

79

Página

80

MEDICIONES

MEDICIONES
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

SUBCAPÍTULO 10.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO 10.07.01 PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO 10.07.01.01 PUERTAS METÁLICAS
10.07.01.01.01

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

10.11.01.01

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego
con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a
otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de
calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100
mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible
de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z"
electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

10,00
10.11.01.02

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.
10,00
10.11.01.03

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.
40,00
10.11.01.04

U

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.

1,00

SUBCAPÍTULO 10.08 COMPTATGE SISTEMA TREND
10.08.01

u

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 10.11 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 10.11.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

2,00

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

10.11.01.05

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
1,00
1,00

10.08.02

u

10.11.01.06

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

H

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.

10,00
1,00
10.08.03

u

APARTADO 10.11.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

10.11.02.01

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connexió embridada, QP = 10 m3 / h i PN16, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
1,00

10.08.04

u

4,00

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

10.11.02.02

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 16 m3 / h,
DN40, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 300MM. Compatible amb mòduls comunicacions

u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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
1,00

10.08.05

u

4,00

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

10.11.02.03

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3 m3 /
h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

1,00

SUBCAPÍTULO 10.09 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 10.09.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 10.09.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
10.09.01.01.01

u

2,00
10.11.02.04

u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

2,00
10.11.02.05

u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
1,00

4,00

SUBCAPÍTULO 10.10 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 10.10.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 10.10.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
10.10.01.01.01

10.11.02.06

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules

8,00

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

10.11.02.07

u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,00
10.10.01.01.02

u

ud Desinfeccio canonades
2,00

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa
10.11.02.08

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

1,00

3,00
10.11.02.09

u

Mascareta,protecció respiratòria

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
3,00
10.11.02.10

u

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
3,00
10.11.02.11

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
3,00
10.11.02.12

u

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

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
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD
3,00

10.11.02.13

u

CÓDIGO

RESUMEN

10.11.02.29

u

1,00

APARTADO 10.11.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
10.11.03.01

3,00
u

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
3,00
10.11.02.15

u

10,00

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

10.11.03.02

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

m

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
10,00
10.11.03.03

3,00
10.11.02.16

CANTIDAD

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

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

10.11.02.14

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Parella botes mitja canya

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

10,00
10.11.03.04

u

Senyal manual p/senyalis.

Senyal manual per a senyalista
3,00
10.11.02.17

u

10,00

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,
10.11.03.05

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

u

7,00
10.11.03.06

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

10,00
10.11.03.07

3,00
u

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

10.11.02.19

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3,00
10.11.02.18

u

u

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

5,00

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
10.11.03.08

3,00
10.11.02.20

u

u

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

3,00
10.11.03.09

m

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
1,00

10.11.02.21

u

50,00

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

10.11.03.10

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

u

10,00
10.11.03.11

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

1,00

APARTADO 10.11.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1,00
u

u

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

10.11.02.23

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
3,00

10.11.02.22

m

10.11.04.01

Faixa prot.dorsolumbar

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Faixa de protecció dorsolumbar

16,00

3,00
10.11.02.24

u

10.11.04.02

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

1,00
10.11.04.03

5,00
u

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

10.11.02.25

u

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

1,00
10.11.04.04

5,00
10.11.02.26

u

1,00
10.11.04.05
5,00

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

10.11.02.27

u

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Davantal p/sold.,serratge

3,00

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

10.11.04.06

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
5,00
10.11.02.28

u

2,00

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge
10.11.04.07

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
5,00

10,00
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

10.11.04.08

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 10.12 CERRAJERÍA
APARTADO 10.12.01 ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO 10.12.01.01 ENREJADOS

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

10.12.01.01.01

m² Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado
3,40

2,00
10.11.04.09

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2,00
10.11.04.10

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2,00
10.11.04.11

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
3,00
10.11.04.12

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
5,00
10.11.04.13

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
4,00
10.11.04.14

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
1,00

APARTADO 10.11.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
10.11.05.01

h

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
30,00
10.11.05.02

u

Curs.prim.aux+socorr

Curset de primers auxilis i socorrisme
2,00
10.11.05.03

u

Reunió comitè S/S 6 pers.

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
3,00

APARTADO 10.11.06 MEDICINA PREVENTIVA
10.11.06.01

u

Reconeixement med.

Reconeixement mèdic
5,00
10.11.06.02

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
2,00
10.11.06.03

u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

CAPÍTULO 11 PLANTA QUARTA NORD

11.04.01.01.01

Oficial 1ª fontanero

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

5,00

8,00

APARTADO 11.04.02 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 11.04.02.01 TERMÒMETRE

Oficial 1ª calefactor

11.04.02.01.01

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

8,00

ELEMENTO 11.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN
11.01.01.01.03.01 h

3,00

Oficial primera climatización

APARTADO 11.04.03 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 11.04.03.01 MANÒMETRE

8,00

11.04.03.01.01

ELEMENTO 11.01.01.01.04 ELECTRICIDAD
11.01.01.01.04.01 h

CANTIDAD

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre

ELEMENTO 11.01.01.01.02 CALEFACCIÓN
11.01.01.01.02.01 h

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBCAPÍTULO 11.04 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 11.04.01 PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO 11.04.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC

SUBCAPÍTULO 11.01 MANO DE OBRA
APARTADO 11.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 11.01.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 11.01.01.01.01 FONTANERÍA
11.01.01.01.01.01 h

RESUMEN

u

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

Encargado especializado instalación eléctrica

5,00
8,00
11.01.01.01.04.02 h

APARTADO 11.04.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 11.04.04.01 Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO 11.04.04.01.01 Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO 11.04.04.01.01.01 Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Oficial especializado instalación eléctrica
8,00

ELEMENTO 11.01.01.01.05 INFORMÁTICA
11.01.01.01.05.01 h

11.04.04.01.01.01.01
m

Técnico programador
8,00

SUBAPARTADO 11.01.01.02 VARIOS
ELEMENTO 11.01.01.02.01 PINTURAS
11.01.01.02.01.01 h

Oficial 1ª pintor
8,00

SUBCAPÍTULO 11.02 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO 11.02.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO 11.02.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
11.02.01.01.01

320,00
11.04.04.01.01.01.02
m

m² Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

286,86

SUBCAPÍTULO 11.03 AISLAMIENTOS
APARTADO 11.03.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 11.03.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 11.03.01.01.01 CANALIZACIONES

8,00

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

11.04.04.01.01.01.03
m

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 48 mm para
tuberías de 1 1/2", colocada.

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 60 mm para
tuberías de 2", colocada.

160,00

ELEMENTO 11.04.04.01.02 Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO 11.04.04.01.02.01 Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

60,00
11.03.01.01.01.03 m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y
sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de
ITALSAN.

180,00
11.03.01.01.01.02 m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de
ITALSAN.

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

11.03.01.01.01.01 m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm

11.04.04.01.02.01.01
m

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 89 mm para
tuberías de 3", colocada.

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

240,00

320,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

SUBAPARTADO 11.04.04.02 TUBERÍA DE ACERO
11.04.04.02.01

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,
11.05.03.01.01

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

m

ud BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

1,00

SUBCAPÍTULO 11.06 ILUMINACIÓN
APARTADO 11.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 11.06.01.01 LUMINARIAS DE SUPERFICIE

60,00
11.04.04.02.03

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un
11.06.01.01.01

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de dificultat alt, i col.locat superficialment.

ud LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

240,00

APARTADO 11.04.05 LLAVES
SUBAPARTADO 11.04.05.01 LLAVES DE ESFERA
11.04.05.01.01

1,00

SUBAPARTADO 11.06.01.02 ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox
11.06.01.02.01

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

Valula esfera palanca 2" inox

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

1,00

SUBAPARTADO 11.06.01.03 ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

2,00
11.06.01.03.01

SUBAPARTADO 11.04.05.02 LLAVES COMPUERTA
11.04.05.02.01

u

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

ud VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

36,00

3,00

SUBCAPÍTULO 11.07 COMPTATGE SISTEMA TREND

SUBAPARTADO 11.04.05.03 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
11.04.05.03.01

ud EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie
o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o
negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

5,00
11.04.05.01.02

11.07.01

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connexió embridada, QP = 10 m3 / h i PN16, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 11.05 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO 11.05.01 CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO 11.05.01.01 USOS VARIOS
11.05.01.01.01

m

11.07.02

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

2,00
11.07.03

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3 / h,
DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

10,00
m

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

11.05.01.01.02

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

1,00

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

11.07.04

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3 m3 /
h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions
10,00

1,00

APARTADO 11.05.02 PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO 11.05.02.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO
11.05.02.01.01

SUBCAPÍTULO 11.08 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 11.08.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 11.08.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar
JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

11.08.01.01.01

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

1,00

SUBAPARTADO 11.05.02.02 PULSADORES
11.05.02.02.01

CANTIDAD

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado
en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de
750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=80 toma
de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.

180,00
m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

APARTADO 11.05.03 BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO 11.05.03.01 BASES ESTANCAS

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

11.04.04.02.02

RESUMEN

ud PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por
pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.

1,00

1,00
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 11.09 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 11.09.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 11.09.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
11.09.01.01.01

CÓDIGO

RESUMEN

11.10.02.10

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

3,00
11.10.02.11

1,00
11.09.01.01.02

CANTIDAD

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

ud Desinfeccio canonades

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

3,00
11.10.02.12

1,00

SUBCAPÍTULO 11.10 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 11.10.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
11.10.01.01

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

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

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

3,00

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

11.10.02.13

u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

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

10,00
11.10.01.02

u

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

3,00
11.10.02.14

10,00
11.10.01.03

3,00

40,00
U

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

11.10.01.04

u

11.10.02.15

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

u

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.
2,00
11.10.01.05

U

3,00

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

11.10.02.16

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

H

Parella botes mitja canya

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

1,00
11.10.01.06

u

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

3,00
11.10.02.17

10,00
u

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

APARTADO 11.10.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
11.10.02.01

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
4,00
11.10.02.02

u

3,00

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.
11.10.02.18

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

u

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

4,00
11.10.02.03

u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

3,00

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

11.10.02.19

u

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
3,00

2,00
11.10.02.04

u

11.10.02.20

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

2,00
u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

1,00

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

11.10.02.21

u

3,00
11.10.02.22

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

u

Faixa prot.dorsolumbar

Faixa de protecció dorsolumbar
3,00
11.10.02.24

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

3,00
u

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

11.10.02.09

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

1,00
11.10.02.23
2,00

11.10.02.08

u

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

8,00
u

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

11.10.02.07

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

4,00
11.10.02.06

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

11.10.02.05

u

Mascareta,protecció respiratòria

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

5,00
11.10.02.25

3,00

u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
5,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

11.10.02.26

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

11.10.04.01

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
5,00

11.10.02.27

u

CANTIDAD

APARTADO 11.10.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

16,00

Davantal p/sold.,serratge

11.10.04.02

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

u

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
1,00
5,00

11.10.02.28

u

11.10.04.03

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,00
11.10.04.04

5,00
11.10.02.29

u

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

1,00
11.10.04.05

1,00
m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

3,00

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

11.10.04.06

m

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00
11.10.04.07

10,00
11.10.03.02

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

APARTADO 11.10.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
11.10.03.01

u

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

10,00
11.10.04.08

10,00
11.10.03.03

u

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
10,00
11.10.03.04

u

Senyal manual p/senyalis.

2,00

Senyal manual per a senyalista

11.10.04.09

u

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2,00
11.10.04.10

7,00
11.10.03.06

u

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

10,00
11.10.03.05

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2,00
10,00
11.10.03.07

u

11.10.04.11

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
3,00
5,00
11.10.03.08

u

11.10.04.12

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

5,00
11.10.04.13

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

3,00
m

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

11.10.03.09

u

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

4,00

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
11.10.04.14

50,00
11.10.03.10

m

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

1,00

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
10,00
11.10.03.11

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
1,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

11.10.05.01

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO 12 PLANTA QUARTA SUD

h

SUBCAPÍTULO 12.01 MANO DE OBRA
APARTADO 12.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 12.01.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 12.01.01.01.01 FONTANERÍA

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
30,00
11.10.05.02

RESUMEN

APARTADO 11.10.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

u

Curs.prim.aux+socorr

12.01.01.01.01.01 h

CANTIDAD

Oficial 1ª fontanero

Curset de primers auxilis i socorrisme
8,00

2,00
11.10.05.03

u

ELEMENTO 12.01.01.01.02 CALEFACCIÓN

Reunió comitè S/S 6 pers.

12.01.01.01.02.01 h

Oficial 1ª calefactor

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
8,00

3,00

ELEMENTO 12.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN

APARTADO 11.10.06 MEDICINA PREVENTIVA
11.10.06.01

u

12.01.01.01.03.01 h

Reconeixement med.

Oficial primera climatización

Reconeixement mèdic

8,00

ELEMENTO 12.01.01.01.04 ELECTRICIDAD

5,00
11.10.06.02

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

12.01.01.01.04.01 h

Encargado especializado instalación eléctrica

12.01.01.01.04.02 h

Oficial especializado instalación eléctrica

8,00
2,00

11.10.06.03

u

8,00

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

ELEMENTO 12.01.01.01.05 INFORMÁTICA

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

12.01.01.01.05.01 h

Técnico programador

2,00

8,00

SUBAPARTADO 12.01.01.02 VARIOS
ELEMENTO 12.01.01.02.01 PINTURAS
12.01.01.02.01.01 h

Oficial 1ª pintor
8,00

SUBCAPÍTULO 12.02 DEMOLICIONES
APARTADO 12.02.01 DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS
12.02.01.01

m² DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR

m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó revestimiento similar de una
de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros a pie de
carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.
9,00

APARTADO 12.02.02 DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
12.02.02.01

m² LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.
187,84

SUBCAPÍTULO 12.03 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO 12.03.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO 12.03.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
12.03.01.01.01

m² Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim
187,84

SUBCAPÍTULO 12.04 AISLAMIENTOS
APARTADO 12.04.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 12.04.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 12.04.01.01.01 CANALIZACIONES
12.04.01.01.01.01 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 48 mm para
tuberías de 1 1/2", colocada.
231,00
12.04.01.01.01.02 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 60 mm para
tuberías de 2", colocada.
95,00
12.04.01.01.01.03 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para
tuberías de 2 1/2", colocada.
6,00
12.04.01.01.01.04 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 89 mm para
tuberías de 3", colocada.
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

12.05.04.02.01

SUBCAPÍTULO 12.05 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 12.05.01 PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO 12.05.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC
12.05.01.01.01

u

CANTIDAD

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

231,00
12.05.04.02.02

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

5,00

APARTADO 12.05.02 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 12.05.02.01 TERMÒMETRE
u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre

12.05.02.01.01

RESUMEN

SUBAPARTADO 12.05.04.02 TUBERÍA DE ACERO

220,00

95,00
12.05.04.02.03

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C
3,00

6,00

APARTADO 12.05.03 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 12.05.03.01 MANÒMETRE
12.05.03.01.01

u

12.05.04.02.04

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de dificultat alt, i col.locat superficialment.

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d
5,00

220,00

APARTADO 12.05.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 12.05.04.01 Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO 12.05.04.01.01 Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO 12.05.04.01.01.01 Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
12.05.04.01.01.01.01
m

APARTADO 12.05.05 LLAVES
SUBAPARTADO 12.05.05.01 LLAVES DE ESFERA
12.05.05.01.01

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

5,00
12.05.05.01.02

5,00

SUBAPARTADO 12.05.05.02 LLAVES COMPUERTA
12.05.05.02.01

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer
inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de
ITALSAN.

1,00
12.05.05.02.02

ud VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
6,00

SUBAPARTADO 12.05.05.03 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
8,00

12.05.04.01.01.01.03
m

Valula esfera palanca 2" inox

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

350,00
12.05.04.01.01.01.02
m

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

12.05.05.03.01

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y
sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de
ITALSAN.

1,00

SUBCAPÍTULO 12.06 ILUMINACIÓN
APARTADO 12.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 12.06.01.01 ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
12.06.01.01.01

u

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.
160,00
22,00

ELEMENTO 12.05.04.01.02 Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO 12.05.04.01.02.01 Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
12.05.04.01.02.01.01
m

SUBCAPÍTULO 12.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO 12.07.01 PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO 12.07.01.01 PUERTAS METÁLICAS

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

12.07.01.01.01

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego
con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a
otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de
calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100
mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible
de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z"
electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

350,00

1,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

SUBCAPÍTULO 12.08 COMPTATGE SISTEMA TREND
12.08.01

u

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

12.11.02.01

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN80 connexió embridada, QP = 40 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
1,00

12.08.02

u

4,00

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

12.11.02.02

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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
1,00

12.08.03

u

CANTIDAD

APARTADO 12.11.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

4,00

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

12.11.02.03

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connexió embridada, QP = 10 m3 / h i PN16, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
1,00

12.08.04

u

2,00

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a
12.11.02.04

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3 / h,
DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

2,00

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3 m3 /
h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

12.11.02.05

u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

1,00

SUBCAPÍTULO 12.09 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 12.09.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 12.09.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
12.09.01.01.01

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

1,00
12.08.05

u

4,00
12.11.02.06

u

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

8,00
12.11.02.07

u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
2,00
1,00

12.11.02.08

SUBCAPÍTULO 12.10 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 12.10.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 12.10.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
12.10.01.01.01

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
3,00

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules

12.11.02.09

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

u

Mascareta,protecció respiratòria

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
1,00

12.10.01.01.02

3,00

ud Desinfeccio canonades

12.11.02.10

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

1,00

SUBCAPÍTULO 12.11 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 12.11.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
12.11.01.01

u

3,00
12.11.02.11

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

3,00

10,00
12.11.01.02

12.11.02.12

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

u

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

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

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.
10,00
12.11.01.03

3,00

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.
12.11.02.13

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

U

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

3,00

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.

12.11.02.14

U

3,00
12.11.02.15

u

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

1,00
H

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

12.11.01.06

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

2,00
12.11.01.05

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

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

40,00
12.11.01.04

u

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

3,00
12.11.02.16

10,00

u

Parella botes mitja canya

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
3,00
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RESUMEN

12.11.02.17

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

APARTADO 12.11.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,
12.11.03.01

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
10,00
3,00

12.11.02.18

u

12.11.03.02

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

10,00
12.11.03.03

u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

3,00
u

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

12.11.02.19

m

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

10,00
12.11.03.04

3,00
12.11.02.20

u

u

Senyal manual p/senyalis.

Senyal manual per a senyalista

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

10,00
12.11.03.05

u

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1,00

12.11.02.21

u

7,00

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

12.11.03.06

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

u

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3,00
12.11.02.22

u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

10,00

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

12.11.03.07

u

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
1,00

12.11.02.23

u

5,00

Faixa prot.dorsolumbar

12.11.03.08

Faixa de protecció dorsolumbar

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

3,00
12.11.03.09

u

50,00
12.11.03.10

m

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

5,00
u

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

12.11.02.26

m

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

5,00
12.11.02.25

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3,00
12.11.02.24

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

10,00

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

12.11.03.11

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
5,00

12.11.02.27

u

1,00

Davantal p/sold.,serratge

APARTADO 12.11.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

12.11.04.01

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
5,00

12.11.02.28

u

16,00

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

12.11.04.02

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

u

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
1,00

5,00
12.11.02.29

u

12.11.04.03

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

1,00

1,00
12.11.04.04

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
1,00
12.11.04.05

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
3,00
12.11.04.06

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00
12.11.04.07

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
10,00
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12.11.04.08

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 12.12 CERRAJERÍA
APARTADO 12.12.01 ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO 12.12.01.01 ENREJADOS

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

12.12.01.01.01

m² Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado
3,40

2,00
12.11.04.09

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2,00
12.11.04.10

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2,00
12.11.04.11

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
3,00
12.11.04.12

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
5,00
12.11.04.13

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
4,00
12.11.04.14

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
1,00

APARTADO 12.11.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
12.11.05.01

h

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
30,00
12.11.05.02

u

Curs.prim.aux+socorr

Curset de primers auxilis i socorrisme
2,00
12.11.05.03

u

Reunió comitè S/S 6 pers.

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
3,00

APARTADO 12.11.06 MEDICINA PREVENTIVA
12.11.06.01

u

Reconeixement med.

Reconeixement mèdic
5,00
12.11.06.02

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
2,00
12.11.06.03

u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00
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CÓDIGO

CAPÍTULO 13 PLANTA CINQUENA NORD

13.04.01.01.01

Oficial 1ª fontanero

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

5,00

8,00

APARTADO 13.04.02 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 13.04.02.01 TERMÒMETRE

Oficial 1ª calefactor

13.04.02.01.01

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

8,00

ELEMENTO 13.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN
13.01.01.01.03.01 h

3,00

Oficial primera climatización

APARTADO 13.04.03 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 13.04.03.01 MANÒMETRE

8,00

13.04.03.01.01

ELEMENTO 13.01.01.01.04 ELECTRICIDAD
13.01.01.01.04.01 h

CANTIDAD

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre

ELEMENTO 13.01.01.01.02 CALEFACCIÓN
13.01.01.01.02.01 h

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBCAPÍTULO 13.04 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 13.04.01 PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO 13.04.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC

SUBCAPÍTULO 13.01 MANO DE OBRA
APARTADO 13.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 13.01.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 13.01.01.01.01 FONTANERÍA
13.01.01.01.01.01 h

RESUMEN

u

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

Encargado especializado instalación eléctrica

5,00
8,00
13.01.01.01.04.02 h

APARTADO 13.04.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 13.04.04.01 Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO 13.04.04.01.01 Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO 13.04.04.01.01.01 Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Oficial especializado instalación eléctrica
8,00

ELEMENTO 13.01.01.01.05 INFORMÁTICA
13.01.01.01.05.01 h

13.04.04.01.01.01.01
m

Técnico programador
8,00

SUBAPARTADO 13.01.01.02 VARIOS
ELEMENTO 13.01.01.02.01 PINTURAS
13.01.01.02.01.01 h

Oficial 1ª pintor
8,00

SUBCAPÍTULO 13.02 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO 13.02.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO 13.02.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
13.02.01.01.01

164,00
13.04.04.01.01.01.02
m

m² Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

229,23

SUBCAPÍTULO 13.03 AISLAMIENTOS
APARTADO 13.03.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 13.03.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 13.03.01.01.01 CANALIZACIONES

12,00

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1"-30 mm

13.04.04.01.01.01.03
m

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 34 mm para
tuberías de 1", colocada.

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 48 mm para
tuberías de 1 1/2", colocada.

96,00

ELEMENTO 13.04.04.01.02 Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO 13.04.04.01.02.01 Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

55,00
13.03.01.01.01.03 m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y
sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de
ITALSAN.

165,00
13.03.01.01.01.02 m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de
ITALSAN.

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

13.03.01.01.01.01 m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

13.04.04.01.02.01.01
m

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para
tuberías de 2 1/2", colocada.

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

220,00

185,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

SUBAPARTADO 13.04.04.02 TUBERÍA DE ACERO
13.04.04.02.01

m

13.05.02.02.01

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=22mm,g=1,2mm,soldat capil.,

8,00

APARTADO 13.05.03 BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO 13.05.03.01 BASES ESTANCAS
55,00

m

ud PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

13.04.04.02.03

CANTIDAD

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por
pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.

165,00
m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBAPARTADO 13.05.02.02 PULSADORES

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

13.04.04.02.02

RESUMEN

13.05.03.01.01

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

ud BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado
en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de
750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=80 toma
de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
220,00

1,00

APARTADO 13.04.05 LLAVES
SUBAPARTADO 13.04.05.01 LLAVES DE ESFERA
13.04.05.01.01

APARTADO 13.05.04 CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO 13.05.04.01 USOS VARIOS

Valvula esfera palanca 1" inox
13.05.04.01.01

Vàlvula esfera 1", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
5,00

13.04.05.01.02

10,00

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox
13.05.04.01.02

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
2,00
10,00

SUBAPARTADO 13.04.05.02 LLAVES COMPUERTA
13.04.05.02.01

APARTADO 13.05.05 PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO 13.05.05.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO

ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer
inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

13.05.05.01.01

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar
JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

6,00

SUBAPARTADO 13.04.05.03 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
13.04.05.03.01

ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

1,00

SUBAPARTADO 13.05.05.02 PULSADORES

1,00
13.05.05.02.01

SUBCAPÍTULO 13.05 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO 13.05.01 CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO 13.05.01.01 USOS VARIOS
13.05.01.01.01

m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

1,00

APARTADO 13.05.06 BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO 13.05.06.01 BASES ESTANCAS

60,00
13.05.01.01.02

m

ud PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por
pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.

13.05.06.01.01

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

ud BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado
en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de
750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=80 toma
de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5 mm²,
en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
60,00

1,00

SUBAPARTADO 13.05.01.02 BANDEJAS PARA CIRCUITOS
13.05.01.02.01

m

SUBCAPÍTULO 13.06 ILUMINACIÓN
APARTADO 13.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 13.06.01.01 LUMINARIAS DE SUPERFICIE

BANDEJA UNEX DE 60x100 mm

m. Bandeja de u23x (pvc-m1 rohs) serie 66 de Unex, de color gris, perforada, de 60x100 mm, sin
separadores, ref.66100, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes y
montada sobre soportes horizontales.

13.06.01.01.01
20,00

APARTADO 13.05.02 PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO 13.05.02.01 PUNTO DE LUZ SENCILLO
13.05.02.01.01

ud LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

1,00

SUBAPARTADO 13.06.01.02 ALUMBRADO DE EMERGENCIA

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar
JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

13.06.01.02.01

ud EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie
o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o
negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

8,00

1,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

SUBAPARTADO 13.06.01.03 ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
13.06.01.03.01

u

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

APARTADO 13.10.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
13.10.02.01

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
4,00
31,00

13.10.02.02

SUBCAPÍTULO 13.07 COMPTATGE SISTEMA TREND
13.07.01

u

u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

4,00
13.10.02.03
1,00

13.07.02

u

2,00
1,00

u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.

13.07.03

u

13.10.02.04

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.

2,00

1,00
13.07.04

u

13.10.02.05

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3 / h,
DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

4,00

1,00
13.07.05

u

13.10.02.06

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3 m3 /
h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

8,00
1,00

13.10.02.07

SUBCAPÍTULO 13.08 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 13.08.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 13.08.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
13.08.01.01.01

u

u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
2,00

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³
13.10.02.08

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
3,00
13.10.02.09

u

Mascareta,protecció respiratòria

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
1,00

3,00

SUBCAPÍTULO 13.09 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 13.09.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 13.09.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
13.09.01.01.01

13.10.02.10

u

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe
3,00
1,00
13.09.01.01.02

13.10.02.11

ud Desinfeccio canonades

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

3,00
1,00

13.10.02.12

SUBCAPÍTULO 13.10 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 13.10.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
13.10.01.01

u

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

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

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin
3,00

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.
13.10.02.13
10,00
13.10.01.02

u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

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

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

3,00
10,00

13.10.01.03

13.10.02.14

u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

3,00

40,00
13.10.01.04

U

13.10.02.15

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

u

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.
2,00
13.10.01.05

U

3,00

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

13.10.02.16

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

H

Parella botes mitja canya

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

1,00
13.10.01.06

u

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

3,00
10,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

13.10.02.17

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

APARTADO 13.10.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,
13.10.03.01

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
10,00
3,00

13.10.02.18

u

13.10.03.02

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

10,00
13.10.03.03

u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

3,00
u

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

13.10.02.19

m

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

10,00
13.10.03.04

3,00
13.10.02.20

u

u

Senyal manual p/senyalis.

Senyal manual per a senyalista

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

10,00
13.10.03.05

u

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1,00

13.10.02.21

u

7,00

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

13.10.03.06

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

u

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3,00
13.10.02.22

u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

10,00

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

13.10.03.07

u

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
1,00

13.10.02.23

u

5,00

Faixa prot.dorsolumbar

13.10.03.08

Faixa de protecció dorsolumbar

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

3,00
13.10.03.09

u

50,00
13.10.03.10

m

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

5,00
u

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

13.10.02.26

m

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

5,00
13.10.02.25

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3,00
13.10.02.24

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

10,00

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

13.10.03.11

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
5,00

13.10.02.27

u

1,00

Davantal p/sold.,serratge

APARTADO 13.10.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

13.10.04.01

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
5,00

13.10.02.28

u

16,00

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

13.10.04.02

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

u

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
1,00

5,00
13.10.02.29

u

13.10.04.03

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

1,00

1,00
13.10.04.04

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
1,00
13.10.04.05

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
3,00
13.10.04.06

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00
13.10.04.07

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
10,00

Página 111

Página 112

MEDICIONES

MEDICIONES
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

13.10.04.08

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

CÓDIGO

RESUMEN

CAPÍTULO 14 PLANTA CINQUENA SUD

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

SUBCAPÍTULO 14.01 MANO DE OBRA
APARTADO 14.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 14.01.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 14.01.01.01.01 FONTANERÍA
14.01.01.01.01.01 h

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Oficial 1ª fontanero

2,00
13.10.04.09

8,00

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

ELEMENTO 14.01.01.01.02 CALEFACCIÓN

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

14.01.01.01.02.01 h

Oficial 1ª calefactor
8,00

ELEMENTO 14.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN
2,00
13.10.04.10

14.01.01.01.03.01 h

Oficial primera climatización

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

8,00

ELEMENTO 14.01.01.01.04 ELECTRICIDAD
14.01.01.01.04.01 h

Encargado especializado instalación eléctrica

14.01.01.01.04.02 h

Oficial especializado instalación eléctrica

8,00

2,00
13.10.04.11

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

8,00

ELEMENTO 14.01.01.01.05 INFORMÁTICA

3,00
13.10.04.12

u

14.01.01.01.05.01 h

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

8,00

SUBAPARTADO 14.01.01.02 VARIOS
ELEMENTO 14.01.01.02.01 PINTURAS

5,00
13.10.04.13

u

Técnico programador

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

14.01.01.02.01.01 h

Oficial 1ª pintor

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
8,00
4,00
13.10.04.14

u

SUBCAPÍTULO 14.02 DEMOLICIONES
APARTADO 14.02.01 DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

14.02.01.01

APARTADO 13.10.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
13.10.05.01

h

Formació Seg.Salut
9,00

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

APARTADO 14.02.02 DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
30,00

13.10.05.02

u

m² DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR

m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó revestimiento similar de una
de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros a pie de
carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.

1,00

14.02.02.01

Curs.prim.aux+socorr

m² LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.

Curset de primers auxilis i socorrisme
2,00
13.10.05.03

u

89,39

Reunió comitè S/S 6 pers.

SUBCAPÍTULO 14.03 ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO 14.03.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO 14.03.01.01 SOSTRE TIPUS PLAQUES

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
3,00

APARTADO 13.10.06 MEDICINA PREVENTIVA
13.10.06.01

u

14.03.01.01.01

m² Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

Reconeixement med.

Reconeixement mèdic
5,00
13.10.06.02

u

89,39

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

SUBCAPÍTULO 14.04 AISLAMIENTOS
APARTADO 14.04.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 14.04.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 14.04.01.01.01 CANALIZACIONES

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
2,00
13.10.06.03

u

14.04.01.01.01.01 m

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 34 mm para
tuberías de 1", colocada.

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00

189,00
14.04.01.01.01.02 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 42 mm para
tuberías de 1 1/4", colocada.
15,00
14.04.01.01.01.03 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 60 mm para
tuberías de 2", colocada.
63,00
14.04.01.01.01.04 m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para
tuberías de 2 1/2", colocada.
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

14.05.04.02.01

SUBCAPÍTULO 14.05 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 14.05.01 PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO 14.05.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC
14.05.01.01.01

u

CANTIDAD

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=22mm,g=1,2mm,soldat capil.,

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

189,00
14.05.04.02.02

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

5,00

APARTADO 14.05.02 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 14.05.02.01 TERMÒMETRE
u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre

14.05.02.01.01

RESUMEN

SUBAPARTADO 14.05.04.02 TUBERÍA DE ACERO

177,00

15,00
14.05.04.02.03

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C
3,00

63,00

APARTADO 14.05.03 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 14.05.03.01 MANÒMETRE
14.05.03.01.01

u

14.05.04.02.04

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d
177,00
5,00

APARTADO 14.05.05 LLAVES
SUBAPARTADO 14.05.05.01 LLAVES DE ESFERA

APARTADO 14.05.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 14.05.04.01 Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO 14.05.04.01.01 Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO 14.05.04.01.01.01 Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
14.05.04.01.01.01.01
m

14.05.05.01.01

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

5,00
14.05.05.01.02

2,00
14.05.05.01.03

3,00

SUBAPARTADO 14.05.05.02 LLAVES COMPUERTA
14.05.05.02.01

ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer
inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
7,00
14.05.05.02.02
12,00

ud VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y
sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de
ITALSAN.

4,00

SUBAPARTADO 14.05.05.03 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
14.05.05.03.01

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
1,00

SUBCAPÍTULO 14.06 ILUMINACIÓN
APARTADO 14.06.01 ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 14.06.01.01 ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

96,00

ELEMENTO 14.05.04.01.02 Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO 14.05.04.01.02.01 Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
14.05.04.01.02.01.01
m

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de
ITALSAN.

14.05.04.01.01.01.03
m

Valula esfera palanca 2" inox

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

164,00
14.05.04.01.01.01.02
m

Valvula esfera palanca 1" inox

Vàlvula esfera 1", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

14.06.01.01.01

u

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de
vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje
y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en
barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de
ITALSAN.

10,00

180,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 14.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO 14.07.01 PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO 14.07.01.01 PUERTAS METÁLICAS
14.07.01.01.01

CÓDIGO

RESUMEN

14.11.01.06

H

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

10,00

APARTADO 14.11.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
14.11.02.01

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

2,00
14.11.02.05

u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

4,00
14.11.02.06

1,00

u

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3 m3 /
h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

8,00
14.11.02.07
1,00

u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

SUBCAPÍTULO 14.09 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 14.09.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 14.09.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
14.09.01.01.01

u

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 16 m3 / h,
DN40, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 300MM. Compatible amb mòduls comunicacions

u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

2,00
14.11.02.04

1,00

14.08.04

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.

u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

4,00
14.11.02.03

2,00

14.08.03

u

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

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

4,00
14.11.02.02

1,00

14.08.02

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

SUBCAPÍTULO 14.08 COMPTATGE SISTEMA TREND
u

CANTIDAD

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego
con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a
otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de
calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100
mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible
de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z"
electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

14.08.01

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

2,00
14.11.02.08

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

3,00
14.11.02.09

u

Mascareta,protecció respiratòria

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
3,00
1,00

14.11.02.10

SUBCAPÍTULO 14.10 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 14.10.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 14.10.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
14.10.01.01.01

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules

3,00

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

14.11.02.11
1,00

14.10.01.01.02

u

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

ud Desinfeccio canonades

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

3,00
14.11.02.12
1,00

3,00

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin
14.11.02.13

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

3,00

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

14.11.02.14

u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

10,00
14.11.01.03

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

10,00
14.11.01.02

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

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

SUBCAPÍTULO 14.11 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 14.11.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
14.11.01.01

u

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

3,00
14.11.02.15

40,00
14.11.01.04

U

3,00

2,00
U

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.

14.11.01.05

u

14.11.02.16

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

u

Parella botes mitja canya

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
1,00

3,00
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

RESUMEN

14.11.02.17

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

APARTADO 14.11.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,
14.11.03.01

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
10,00
3,00

14.11.02.18

u

14.11.03.02

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

10,00
14.11.03.03

u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

3,00
u

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

14.11.02.19

m

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

10,00
14.11.03.04

3,00
14.11.02.20

u

u

Senyal manual p/senyalis.

Senyal manual per a senyalista

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

10,00
14.11.03.05

u

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1,00

14.11.02.21

u

7,00

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

14.11.03.06

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

u

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1,00
14.11.02.22

u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

10,00

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

14.11.03.07

u

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
3,00

14.11.02.23

u

5,00

Faixa prot.dorsolumbar

14.11.03.08

Faixa de protecció dorsolumbar

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

3,00
14.11.03.09

u

50,00
14.11.03.10

m

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

5,00
u

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

14.11.02.26

m

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

5,00
14.11.02.25

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3,00
14.11.02.24

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

10,00

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

14.11.03.11

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
5,00

14.11.02.27

u

1,00

Davantal p/sold.,serratge

APARTADO 14.11.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

14.11.04.01

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
5,00

14.11.02.28

u

16,00

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

14.11.04.02

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

u

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
1,00

5,00
14.11.02.29

u

14.11.04.03

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

1,00

1,00
14.11.04.04

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
1,00
14.11.04.05

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
3,00
14.11.04.06

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00
14.11.04.07

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
10,00
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

14.11.04.08

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 14.12 CERRAJERÍA
APARTADO 14.12.01 ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO 14.12.01.01 ENREJADOS

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

14.12.01.01.01

m² Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado
3,40

2,00
14.11.04.09

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2,00
14.11.04.10

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2,00
14.11.04.11

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
3,00
14.11.04.12

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
5,00
14.11.04.13

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
4,00
14.11.04.14

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
1,00

APARTADO 14.11.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
14.11.05.01

h

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
30,00
14.11.05.02

u

Curs.prim.aux+socorr

Curset de primers auxilis i socorrisme
2,00
14.11.05.03

u

Reunió comitè S/S 6 pers.

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
3,00

APARTADO 14.11.06 MEDICINA PREVENTIVA
14.11.06.01

u

Reconeixement med.

Reconeixement mèdic
5,00
14.11.06.02

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
2,00
14.11.06.03

u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

CAPÍTULO 15 MONTANTS VERTICALS (SALES TÈCNIQUES)
15.03.03.01.01

CANTIDAD

u

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d
3,00

Oficial 1ª fontanero

APARTADO 15.03.04 DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO 15.03.04.01 TUBERÍA DE ACERO

8,00
15.03.04.01.01

ELEMENTO 15.01.01.01.02 CALEFACCIÓN
15.01.01.01.02.01 h

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

APARTADO 15.03.03 MANÒMETRES
SUBAPARTADO 15.03.03.01 MANÒMETRE

SUBCAPÍTULO 15.01 MANO DE OBRA
APARTADO 15.01.01 MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO 15.01.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 15.01.01.01.01 FONTANERÍA
15.01.01.01.01.01 h

RESUMEN

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=104.2mm 2B

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 104.2 mm de diàmetre nominal 2B, i
col.locat superficialment.

Oficial 1ª calefactor
8,00

ELEMENTO 15.01.01.01.03 CLIMATIZACIÓN
15.01.01.01.03.01 h

30,00

Oficial primera climatización

15.03.04.01.02

90,00

Encargado especializado instalación eléctrica
15.03.04.01.03
8,00

15.01.01.01.04.02 h

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=129.2 mm 2B

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 129.2 mm de diàmetre nominal 2B, i
col.locat superficialment.

8,00

ELEMENTO 15.01.01.01.04 ELECTRICIDAD
15.01.01.01.04.01 h

m

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=154.2 mm 2B

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 154.2 mm de diàmetre nominal 2B, i
col.locat superficialment.

Oficial especializado instalación eléctrica

180,00

8,00

APARTADO 15.03.05 LLAVES
SUBAPARTADO 15.03.05.01 VÁLVULAS EQUILIBRADORAS

SUBAPARTADO 15.01.01.02 VARIOS
ELEMENTO 15.01.01.02.01 PINTURAS
15.01.01.02.01.01 h

15.03.05.01.01

Oficial 1ª pintor
8,00

SUBCAPÍTULO 15.02 AISLAMIENTOS
APARTADO 15.02.01 AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO 15.02.01.01 INSTALACIONES
ELEMENTO 15.02.01.01.01 CANALIZACIONES
15.02.01.01.01.01 m

1,00
15.03.05.01.02

4,00

SUBAPARTADO 15.03.05.02 VÁLVULAS DE RETENCIÓN
15.03.05.02.01

30,00

Valvula retenció 4" inox

Vàlvula de retenció 4", a disc PN 63 Construcció: acer inox. CF8M (316) microfusión. Extrems:
rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1). Disc i ressort: AISI 316. PN63, temp: -20ºC +240ºC.

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 5"-40 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 140 mm para tuberías de 5", colocada.

1,00
15.03.05.02.02

Valvula retenció 5" inox

Vàlvula de retenció 5", a disc PN 63 Construcció: acer inox. CF8M (316) microfusión. Extrems:
rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1). Disc i ressort: AISI 316. PN63, temp: -20ºC +240ºC.

95,00
15.02.01.01.01.03 m

Valv.equilib.rosca.6" Amb Vàlvula Buidat

Vàlvula d'equilibrat roscada, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i amb dispositiu de buidat, tipus TA-STAD de Tour & Andersson o equivalent, instal.lada. Accessoris connexionat d'acer inoxidable.

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 4"-40 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 114 mm para tuberías de 4", colocada.

15.02.01.01.01.02 m

Valv.equilib.rosca.5" Amb Vàlvula Buidat

Vàlvula d'equilibrat embridada , de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris, instal·lada. Accessoris d'acer inoxidable.

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 6"-40 mm

2,00

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION
(COQUILLA BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 169 mm para tuberías de 6", colocada.

15.03.05.02.03

Vàlvula retenció 6" inox

Vàlvula de retenció 6", a disc PN 63 Construcció: acer inox. CF8M (316) microfusión. Extrems:
rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1). Disc i ressort: AISI 316. PN63, temp: -20ºC +240ºC.
2,00

180,00

SUBAPARTADO 15.03.05.03 LLAVES DE ESFERA

SUBCAPÍTULO 15.03 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 15.03.01 PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO 15.03.01.01 PURGADOR AUTOMÀTIC
15.03.01.01.01

u

15.03.05.03.01

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre

4,00
15.03.05.03.02

8,00

APARTADO 15.03.02 TERMÒMETRES
SUBAPARTADO 15.03.02.01 TERMÒMETRE
15.03.02.01.01

u

Valvula esfera palanca 1" inox

Vàlvula esfera 1", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC
+180ºC. Comandament manual per palanca.

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

4,00

SUBAPARTADO 15.03.05.04 TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

3,00
15.03.05.04.01

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
1,00
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CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 15.04 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 15.04.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO 15.04.01.01 RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
15.04.01.01.01

CÓDIGO

RESUMEN

15.06.02.08

u

3,00
15.06.02.09

u

Mascareta,protecció respiratòria

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
3,00
15.06.02.10
1,00

u

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
3,00

ud Comprobacio de cabal i ajust valvules

15.06.02.11

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

1,00
ud Desinfeccio canonades

3,00

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

15.06.02.12

u

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

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

1,00

SUBCAPÍTULO 15.06 SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 15.06.01 MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
15.06.01.01

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

SUBCAPÍTULO 15.05 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 15.05.01 PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO 15.05.01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

15.05.01.01.02

3,00
15.06.02.13

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

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

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.
10,00
15.06.01.02

3,00

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

15.06.02.14

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

3,00

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

15.06.02.15

U

u

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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

40,00
15.06.01.04

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

10,00
15.06.01.03

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i amb
fixacions mecàniques.

3,00
15.06.02.16

2,00
15.06.01.05

U

CANTIDAD
2,00

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición
no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,
teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

15.05.01.01.01

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

u

Parella botes mitja canya

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
1,00
15.06.01.06

H

3,00

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja
15.06.02.17

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.
10,00
u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

3,00
15.06.02.18

4,00
15.06.02.02

u

15.06.02.19

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

15.06.02.21

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

3,00

4,00
u

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

15.06.02.06

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

3,00

2,00
u

u

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

15.06.02.05

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

3,00
15.06.02.20
2,00

u

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

15.06.02.04

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

3,00

4,00
u

u

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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

15.06.02.03

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

APARTADO 15.06.02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
15.06.02.01

u

15.06.02.22

Protector auditiu tap escuma

u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
8,00
15.06.02.07

u

3,00

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

15.06.02.23

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

u

Faixa prot.dorsolumbar

Faixa de protecció dorsolumbar
3,00
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RESUMEN

15.06.02.24

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

15.06.04.01

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
5,00

15.06.02.25

u

16,00

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

15.06.04.02

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

u

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
5,00

15.06.02.26

u

CANTIDAD

APARTADO 15.06.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

1,00

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

15.06.04.03

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
1,00
5,00

15.06.02.27

u

15.06.04.04

Davantal p/sold.,serratge

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

1,00
15.06.04.05

5,00
15.06.02.28

u

3,00
15.06.04.06

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

5,00
u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

15.06.02.29

u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

2,00

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

15.06.04.07

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

1,00

APARTADO 15.06.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
15.06.03.01

10,00

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

15.06.04.08

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

10,00
15.06.03.02

m

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

2,00

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

15.06.04.09

u

mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

10,00
15.06.03.03

mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

2,00
10,00
15.06.03.04

u

15.06.04.10

Senyal manual p/senyalis.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal manual per a senyalista
10,00
15.06.03.05

u

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

2,00

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

15.06.04.11

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
3,00

7,00
15.06.03.06

u

15.06.04.12

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
5,00
15.06.04.13

10,00
15.06.03.07

u

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
4,00
5,00
15.06.03.08

u

15.06.04.14

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1,00

3,00
15.06.03.09

m

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
50,00
15.06.03.10

m

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
10,00
15.06.03.11

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
1,00
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

APARTADO 15.06.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
15.06.05.01

h

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
30,00
15.06.05.02

u

Curs.prim.aux+socorr

Curset de primers auxilis i socorrisme
2,00
15.06.05.03

u

Reunió comitè S/S 6 pers.

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
3,00

APARTADO 15.06.06 MEDICINA PREVENTIVA
15.06.06.01

u

Reconeixement med.

Reconeixement mèdic
5,00
15.06.06.02

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
2,00
15.06.06.03

u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,00

0

Página 129

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS 1
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTOL 1 PLANTA SOTERRANI
SUBCAPÍTULO U01PSOT MANO DE OBRA
APARTADO U01FPSOT MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPSOT INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PSOT FONTANERÍA
U01FY105PSOT

h

mE20VC050PSOT ud

RESUMEN

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN150 mm.

Oficial 1ª fontanero

mE20VC0VCOSOT ud

Oficial 1ª calefactor

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN200 mm.

Oficial primera climatización

16,50

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

QUINIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D28LLPSOT TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
D28LL1PSOT

h

Encargado especializado instalación eléctrica

20,00

VEINTE EUROS
U01FY625PSOT

h

MIL CIENTO CINCUENTA EUROS

Oficial especializado instalación eléctrica

18,00

EW7731M7000PS

Oficial 1ª pintor

15,50

QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

m²

LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

EW1710AC5000S

u

Comptador d'aigua sèrie EW171 per a aigua freda amb certificat M

3,53

SUBCAPÍTULO D14PSOT ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APSOT SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPSOT SOSTRE TIPUS PLAQUES

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

D49FL1701F6PS

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

ud

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

28,00

VEINTIOCHO EUROS

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D16PSOT AISLAMIENTOS
APARTADO D16APSOT AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPSOT INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPSOT CANALIZACIONES
m

337,05

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

D16AQF112PSOT

291,81

SUBCAPÍTULO D49PSOT GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPSOT RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PSOT RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

m²

2.604,44

Comptador d'aigua sèrie EW171 per a aigua freda amb certificat MID, Q3 = 40 m3 / h, DN50, Tº
Max 30 ° C i distància entre vies de 200MM. Compatible amb mòduls de comunicacions. connexions embridades

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja,
medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.

D14AP195PSOT

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D01PSOT DEMOLICIONES
APARTADO D01GPSOT DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
D01GD010PSOT

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN80 connexió embridada, QP = 40 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

SUBAPARTADO U01FZPSOT VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PSOT PINTURAS
h

1.150,00

SUBCAPÍTULO D36PSOT COMPTATGE SISTEMA TREND

DIECIOCHO EUROS

U01FZ101PSOT

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

ELEMENTO U01FY6PSOT ELECTRICIDAD
U01FY620PSOT

530,32

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 8" de diámetro, d'acer inox, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

16,00

DIECISEIS EUROS
h

420,44

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

16,00

ELEMENTO U01FY3PSOT CLIMATIZACIÓN
U01FY310PSOT

PRECIO

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 6" de diámetro, d'acer inox, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ELEMENTO U01FY2PSOT CALEFACCIÓN
h

UD

APARTADO D25LPSOT LLAVES
SUBAPARTADO D26LLPSOT LLAVES COMPUERTA

DIECISEIS EUROS
U01FY205PSOT

CÓDIGO

SUBCAPÍTULO D50PSOT CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPSOT PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPSOT INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 8"-40 mm

16,87

ComprobacioPS

ud

Comprobacio de cabal i ajust valvules

20,00

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
219 mm para tuberías de 8", colocada.

VEINTE EUROS
D50PO210PSOT

ud

Desinfeccio canonades

750,00

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D25PSOT INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU5PSOT TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PSOT TERMÒMETRE
BEU57555PSOT

u

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

12,25

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

SUBCAPÍTULO D51PSOT SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PSOT MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
ES1000APSOT

M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

APARTADO BEU6PSOT MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PSOT MANÒMETRE
BEU6U001PSOT

u

ES1000FPSOT

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

10,58

8,86

OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ES1000BPSOT

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ML

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

1,09

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

APARTADO D25DPSOT DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D25DAPSOT TUBERÍA DE ACERO
m

M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

D25DA110PSOT

6,12

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=204.2 mm 2B

198,35

ES1000DPSOT

U

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

35,16

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 204.2 mm de diàmetre nominal
2B, i col.locat superficialment.

TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E243423APSOT

U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

65,00

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
SESENTA Y CINCO EUROS
ES1000EPSOT

H

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

31,31

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.
TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

APARTADO 1.1PSOT EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H1411111PSOT

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

CÓDIGO

UD

RESUMEN

H147D501PSOT

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

5,31

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

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
H147L005PSOT

CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
H1423230PSOT

u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

u

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
H147N000PSOT

u

Faixa prot.dorsolumbar

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

6,48

H1481242PSOT

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

Protector auditiu tap escuma

0,24

H1485140PSOT

u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

14,00

H1485800PSOT

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CATORCE EUROS
u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

0,70

H1488580PSOT

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
u

u

Davantal p/sold.,serratge

Mascareta,protecció respiratòria

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1,56

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
H148B580PSOT

UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
H1455710PSOT

u

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

5,27

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

36,78

H152J105PSOT

m

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
HBB11111PSOT

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

HBB20005PSOT

Parella botes mitja canya

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

u

24,89

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
HBBAE001PSOT

u

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

5,11

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
HBBAF004PSOT

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

u

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

39,29

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2,20

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
HBC19081PSOT

m

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

1,37

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
u

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

24,01

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
H1474600PSOT

31,84

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
u

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
HBBAC005PSOT

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H146J364PSOT

u

5,68

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

10,96

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2
H1465376PSOT

Senyal manual p/senyalis.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
HBBAA005PSOT

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
u

u

Senyal manual per a senyalista

55,73

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

H1464420PSOT

47,53

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

52,10

CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
u

4,99

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
H1463253PSOT

4,48

CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
u

m2

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

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

H145K4B9PSOT

60,72

SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
H151A1K1PSOT

CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

APARTADO 1.2PSOT SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

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
H145K397PSOT

u

5,05

CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
u

25,39

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
H145B002PSOT

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
H15B2002PSOT

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
u

u

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

2,20

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
H1459630PSOT

23,58

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
H1445003PSOT

16,97

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
H1441201PSOT

12,40

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
H1433115PSOT

22,97

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
H1431101PSOT

21,84

Faixa de protecció dorsolumbar

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
u

86,07

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

7,50

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
H142BA00PSOT

43,30

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
H147M007PSOT

CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
H142AC60PSOT

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

4,61

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169

251,52

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

6,77

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
H1421110PSOT

PRECIO

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

13,19

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

HBC1D081PSOT

m

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

PRECIO
2,25

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

CÓDIGO
H16F1004PSOT

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Formació Seg.Salut

Topall p/descàr.camió excav.,ampl.=4m,fusta/met.,desm.

u

Curs.prim.aux+socorr

H16F1003PSOT

u

Reunió comitè S/S 6 pers.

CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

37,72

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

APARTADO 1.5PSOT MEDICINA PREVENTIVA
HQUAM000PSOT

51,44

HQUA2100PSOT

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

103,08

HQUA3100PSOT

u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

67,27

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
u

u

CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

84,86

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01PSOT

30,00

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
u

Reconeixement med.

TREINTA EUROS

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU2E001PSOT

u

Reconeixement mèdic

TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
u

123,17

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

APARTADO 1.3PSOT IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

HQU2D102PSOT

177,50

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

23,05

VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
h

17,19

Curset de primers auxilis i socorrisme

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

H15Z1001PSOT

PRECIO

DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
HQUAP000PSOT

VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
u

h

23,05

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
H153A9F1PSOT

RESUMEN

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
HBC1JF01PSOT

UD

APARTADO 1.4PSOT DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
51,63

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
HQU2P001PSOT

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

1,75

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HQUA1100PSOT

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

103,70

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
HQUZM000PSOT

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

17,19

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
HQU1531APSOT

mes

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

224,78

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
HQU1H53APSOT

mes

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

146,78

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
HQU1A50APSOT

mes

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

156,78

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
HQU27502PSOT

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

17,24

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
HQU25201PSOT

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

13,74

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
HQU22301PSOT

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

54,25

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
HQU2QJ02PSOT

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

177,16

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
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PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTOL 2 SALA NOVA COL·LECTORS
SUBCAPÍTULO U01PCOL MANO DE OBRA
APARTADO U01APCOL MANO DE OBRA CONVENIO
SUBAPARTADO U01AFPCOL MANO DE OBRA ESPECIAL
U01AF505PCOL

h

CÓDIGO

D04PA001PCOL

Equipo perforador especializado

TREINTA Y DOS EUROS

h

Mano obra Equipo Perforación Taladro

24,00

SUBAPARTADO U01FJPCOL FÁBRICAS
ELEMENTO U01FJ2PCOL BLOQUES HORMIGÓN
m²

D16AQF111PCOL m

Mano obra bloque hormigón 20 cm

Mano obra colocación puerta metálica

m²

Mano obra descarga, elevación, distribución y limpieza

Oficial 1ª fontanero

16,00

Oficial 1ª calefactor

16,00

DIECISEIS EUROS

ELEMENTO U01FY3PCOL CLIMATIZACIÓN
U01FY310PCOL

h

Oficial primera climatización

AISLAM. TUB. ISOVER CLIMPIPE SECTION ALU2 12"-40 mm

16,50

SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO U01FY6PCOL ELECTRICIDAD
U01FY620PCOL

h

Encargado especializado instalación eléctrica

U01FY625PCOL

h

Oficial especializado instalación eléctrica

20,00

SUBCAPÍTULO D19PCOL PAVIMENTOS
APARTADO D19APCOL PAVIMENTOS DE CEMENTO Y RECRECIDOS
SUBAPARTADO D19AEPCOL SOLERAS C/TRATAMIENTO SUPERFICIAL

18,00

D19AE015PCOL

VEINTE EUROS

ELEMENTO U01FY9PCOL INFORMÁTICA
h

Técnico programador

m²

PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO C 1/2/3

36,00

TREINTA Y SEIS EUROS

DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U01FZPCOL VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PCOL PINTURAS
U01FZ101PCOL

h

Oficial 1ª pintor

15,50

QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

m

TUBERÍA PVC 110 mm COLGADA

10,97

BEU6U001PCOL

u

10,58

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO D25DPCOL DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D25DAPCOL TUBERÍA DE ACERO

SIFÓN EN LÍNEA PVC 110 mm

87,33

D25DA100PCOL

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=154.2 mm 2B

165,31

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 154.2 mm de diàmetre nominal
2B, i col.locat superficialment.
CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

APARTADO D25LPCOL LLAVES
SUBAPARTADO mE20VSPCOL VÁLVULAS EQUILIBRADORAS

OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

M02PCOL

APARTADO D03DPCOL ARQUETAS, POZOS Y SUMIDEROS
SUBAPARTADO D03DEPCOL SUMIDEROS SIFÓNICOS
SUMIDERO SIFÓNICO PVC D=90/110 mm

20,37

ud. Sumidero sifónico de PVC D=90/110mm totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.

Valv.equilib.rosca.6" Amb Vàlvula Buidat

Página

1.250,95

Vàlvula d'equilibrat roscada, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb
joc d'accessoris i amb dispositiu de buidat, tipus TA-STAD de Tour & Andersson o equivalent,
instal.lada. Accessoris connexionat d'acer inoxidable.

VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

27 de agosto de 2018

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

ud. Sifón en línea de PVC serie C, de Jimten, de 110 mm de diámetro, unión por adhesivo, para
prevenir el retorno de olores desde la red general de alcantarillado al sistema de desagüe del edificio, instalado normalmente cerca de la acometida dentro de la finca, i/ p.p. de piezas especiales,
según CTE/DB-HS 5.

ud

12,25

DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D03DE002PCOL

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

APARTADO BEU6PCOL MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PCOL MANÒMETRE

ELEMENTO D03AG5PCOL SIFONES
ud

u

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión por
adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una
pendiente mínima del 1 % , i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

D03AG516PCOL

SUBCAPÍTULO D25PCOL INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU5PCOL TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PCOL TERMÒMETRE
BEU57555PCOL

SUBCAPÍTULO D03PCOL RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO
APARTADO D03APCOL TUBERÍAS
SUBAPARTADO D03AGPCOL TUBERÍAS DE PVC
ELEMENTO D03AG0PCOL COLGADAS
D03AG003PCOL

16,01

m². Pavimento continuo de hormigón HNE-17,5 N/mm² de 10 cm de espesor, con acabado impreso y color a elegir, con una resistencia al deslizamiento Rd (s/ UNE-ENV 12633) en función
de la ubicación interior (CLASE 1, 2 ó 3) o exterior (CLASE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1,
i/ejecución de juntas de retracción y construcción, aditivos y limpieza.

DIECIOCHO EUROS
U01FY905PCOL

65,36

m. Aislamiento térmico de tuberías de calefacción con elementos moldeados de lana de vidrio y
estructura concéntrica que lleva practicada una abertura en su generatriz para permitir su colocación sobre la tubería y están provistas de un recubrimiento de aluminio reforzado con una lengüeta autoadhesiva que permite el fácil cierre, ISOVER CLIMPIPE SECTION ALU2 (Cubretuberías BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 219 mm para tuberías de 12", para una temperatura límite de empleo de 120°C, colocada.

ELEMENTO U01FY2PCOL CALEFACCIÓN
h

40,15

CUARENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
D16AQF312PCOL m

DIECISEIS EUROS
U01FY205PCOL

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION MT 10"-40 mm

m. Aislamiento térmicoacústico de tuberías con coquilla moldeada de lana de roca y estructura
concéntrica, ISOVER TECH PIPE SECTION MT (Coquilla AT-LR) de 40 mm de espesor y
1,20 m por pieza, con diámetro interior de 273 mm para tuberías de 10", para una temperatura límite de empleo de 650°C, colocada.

6,50

SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

h

13,56

TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D16AQF213PCOL m

SUBAPARTADO U01FYPCOL INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PCOL FONTANERÍA
U01FY105PCOL

153,00

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 6"-40 mm

10,50

DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
U01FN905PCOL

HORMIGÓN HNE-15/P/20 EN SOLERA

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
169 mm para tuberías de 6", colocada.

9,00

NUEVE EUROS
m²

m³

SUBCAPÍTULO D16PCOL AISLAMIENTOS
APARTADO D16APCOL AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPCOL INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPCOL CANALIZACIONES

SUBAPARTADO U01FNPCOL COLOCACIONES
U01FN022PCOL

PRECIO

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS

VEINTICUATRO EUROS

U01FJ219PCOL

RESUMEN

m³. Solera realizada con hormigón HNE-15 N/mm² de resistencia característica, tax. del árido
20 mm elaborado en obra, i/vertido y compactado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según EHE-08.

32,00

APARTADO U01FPCOL MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FAPCOL HORMIGONES
ELEMENTO U01FA3PCOL TALADROS
U01FA301PCOL

UD

SUBCAPÍTULO D04PCOL CIMENTACIONES
APARTADO D04PPCOL SOLERAS
SUBAPARTADO D04PAPCOL HORMIGÓN EN SOLERA

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

7
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBAPARTADO mE20VRPCOL VÁLVULAS DE RETENCIÓN
VR03PCOL

Vàlvula retenció 6" inox

353,08

Vàlvula de retenció 6", a disc PN 63 Construcció: acer inox. CF8M (316) microfusión. Extrems: rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1). Disc i ressort: AISI 316. PN63, temp: -20ºC +240ºC.

CÓDIGO

D27OD11PSN

SUBAPARTADO D26LLPCOL LLAVES COMPUERTA
VÁLVULAS DE COMPUERTA DN150 mm.

RESUMEN

ud

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

420,44

SUBCAPÍTULO D28PCOL ILUMINACIÓN
APARTADO D28APCOL ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AAPCOL LUMINARIAS DE SUPERFICIE

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D27LLPCOL COL·LECTORS
Col·lector 10" acer inoxidable amb aillament

556,50

D28AA401PCOL

Col·lector 8" acer inoxidable amb aillament

454,24

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
D27LL3PCOL

Col·lector 12" acer inoxidable amb aillament

D28AO025PCOL

1.150,00

MIL CIENTO CINCUENTA EUROS

SUBCAPÍTULO D27PCOL INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO D27JPCOL CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JLPCOL USOS VARIOS
m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

5,55

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
m

BANDEJA UNEX DE 60x100 mm

ud

3.406,00

ud

Armari elèctric de regulació Sedical

5.159,00

CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

31,88

SUBCAPÍTULO D34PCOL PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO D34JPCOL PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO D34JAPCOL PUERTAS METÁLICAS
D34JA012PCOL

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D27KGPCOL PULSADORES
PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

37,26

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5
y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm²,
incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor
unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.

ud

Página

PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

194,14

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una
cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100
mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E
como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del
DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t
de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso
de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de
conformidad; de una hoja abatible de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre
automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

27 de agosto de 2018

Variador de frecuencia Sedical VSE550-01-04A-4.

ud. Armari elèctric de regulació Sedical per a allotjament del 2 variadors de frequència per armari.

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

ud

580,00

TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS
D29MA020PCOL

APARTADO D27KPCOL PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KAPCOL PUNTO DE LUZ SENCILLO

D27KG305PCOL

Sonda Sedical FDE28 04 M00 5 CL

Variador de frecuencia Sedical VSE550-01-045A-4. 3 x 400 Vac. Protección IP21. Potencia motor 22 Kw. Intensidad máxima 45 A.

20,63

VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ud

ud

QUINIENTOS OCHENTA EUROS
D29MA015PCOL

m. Bandeja de u23x (pvc-m1 rohs) serie 66 de Unex, de color gris, perforada, de 60x100 mm,
sin separadores, ref.66100, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes y montada sobre soportes horizontales.

D27KA001PCOL

8.711,00

ud. Sonda Sedical FDE28 04 M 005 CL de presión diferencial agua(0...10V/24 VAC) 25 mca

CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
m

Bomba simple para distribución calefacción,climatización

OCHO MIL SETECIENTOS ONCE EUROS
D29MA010PCOL

SUBAPARTADO D27JTPCOL BANDEJAS PARA CIRCUITOS
D27JT105PCOL

ud

ud. Bomba simple Sedical SIM 125/415.1-22.0/K de rotor seco en línea para calefacción, climatización y usos industriales. Ejecución en hierro fundido. Motor clasificación IE3 alimentación trifásica 3x380/460 Vca 50 Hz. Conexión embridada DN 125. Índice EEI>0.4. PN 10. Tª de trabajo
mínima -15ºC. máxima +120ºC

5,92

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

88,06

OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

D29MA005PCOL

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

SUBCAPÍTULO D29PCOL BOMBEIG CALEFACCIÓ-REFRIGERACIÓ
APARTADO D29MPCOL BOMBAS DE CIRCULACIÓN

CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D27JL010PCOL

ud

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar
blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de
carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y
difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

D27JL005PCOL

43,09

SUBAPARTADO D28AOPCOL ALUMBRADO DE EMERGENCIA

SUBAPARTADO D28LLPCOL TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

635,20

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
D28LL1PCOL

ud

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral,
electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y
conexionado.

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
D27LL2PCOL

43,99

CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 6" de diámetro, d'acer inox, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

D27LL1PCOL

PRECIO

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo"
D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e
instalado.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
mE20VC050PCOL ud

UD

APARTADO D27OPCOL BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPCOL BASES ESTANCAS

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

9

27 de agosto de 2018
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO D36PCOL COMPTATGE SISTEMA TREND
EWA110C1520MC u

CÓDIGO

Mòdul de comunicacions M-Bus per a comptadors de la sèrie EW110,

58,94

H1411111PCOL

Mòdul de comunicacions M-Bus per a comptadors de la sèrie EW110, DN15-20

Mòdul de comunicacions M-Bus per a comptadors de la sèrie EW171

58,94

5 anys d'acord de manteniment de programari per 250-499 punts d'

228,00

TONN8 amb llicència per a 250 punts proxy amb un any d'actualitz

u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

u

1.449,00

Convertidor RS232 / M-Bus fins a 60 mesuradors

SETECIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
u

Convertidor RS232 / M-Bus fins a 20 mesuradors

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
u

Desenvolupament de l'enginyeria i programació de les imatges i f

H142BA00PCOL

H1431101PCOL

u

Protector auditiu tap escuma

u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Instal·lació elèctrica i cablejat corresponent a la canalització

2.940,00

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
H1445003PCOL

u

Mascareta,protecció respiratòria

u

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
H1459630PCOL

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
H145B002PCOL

u

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
H145K397PCOL

u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Comprobacio de cabal i ajust valvules

20,00

H145K4B9PCOL

u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Desinfeccio canonades

750,00

H1463253PCOL

u

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

6,12
H1464420PCOL

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

u

Parella botes mitja canya

8,86

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.
OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

1,09

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H1465376PCOL

35,16

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.
TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E243423APCOL

U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

24,01

VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
H146J364PCOL

u

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

2,20

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

SESENTA Y CINCO EUROS
H

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

65,00

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
ES1000EPCOL

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

5,68

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U

55,73

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

ES1000DPCOL

52,10

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

ML

36,78

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

SUBCAPÍTULO D51PCOL SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PC MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

ES1000BPCOL

5,27

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

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

M2

5,05

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

337,05

VEINTE EUROS

ES1000FPCOL

2,20

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

M2

1,56

UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
H1455710PCOL

SUBCAPÍTULO D50PCOL CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPC PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPCOL INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

ES1000APCOL

0,70

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

ud

14,00

CATORCE EUROS
H1441201PCOL

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

D50PO210PCOL

0,24

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS

ComprobacPCOL ud

6,48

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D49PCOL GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPC RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PCOL RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
ud

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
H1433115PCOL

Instal·lació elèctrica i cablejat corresponent a la canalització i cable necessaris per a la connexió
dels diversos elements de camp fins als controladors, ubicats en els seus respectius quadres de
control. (No inclou alimentació a 220 V ac a quadres) Quadres de control, incloent placa, Transformador , automàtic, endoll, bornes portafusibles, born a terra, canalons, carril i accessoris de
muntatge.

D49FL170PCOL

u

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
u

7,50

SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
2.254,29

Desenvolupament de l'enginyeria i programació de les imatges i fitxers per al lloc central del sistema de gestió centralitzada de l'edifici. Treballs d'enginyeria i programació dels controladors previstos, d'acord amb les especificiaciones de projecte d'instal·lacions. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació d'una setmana de durada, tres persones més, per al correcte maneig de les instal·lacions. Realització del llibre d'obra, contenint esquemes elèctrics, caràtules dels controladors, especificacions elèctriques dels materials, memòria de funcionament i
manual de l'usuari.

INSTALELECPC

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
558,74

Convertidor RS232 / M-Bus fins a 20 mesuradors

PROGRAM1PC

u

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

790,22

Convertidor RS232 / M-Bus fins a 60 mesuradors

PW20PC

4,61

CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
H142AC60PCOL

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
u

5,31

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

TONN8 amb llicència per a 250 punts proxy amb un any d'actualització de firmware
PW60PC

6,77

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
H1423230PCOL

5 anys d'acord de manteniment de programari per 250-499 punts d'TONN8
TONN-8250-24C

u

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

CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
u

PRECIO

SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
H1421110PCOL

Mòdul de comunicacions M-Bus per a comptadors de la sèrie EW171

TONN-SMA8005C

RESUMEN

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
EWA171C-MBUSC u

UD

APARTADO 1.1PC EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

31,31

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
H1474600PCOL

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

u

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

13,19

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

H147D501PCOL

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

PRECIO
251,52

CÓDIGO

UD

RESUMEN

HBBAC005PCOL

u

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

u

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
HBC1D081PCOL

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
H15Z1001PCOL

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

86,07

Faixa prot.dorsolumbar

TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
HQU2D102PCOL

u

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

21,84

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
HQU2E001PCOL

22,97

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

HQU2GF01PCOL

12,40

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

16,97

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

HQU2P001PCOL

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

u

Davantal p/sold.,serratge

UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

23,58

HQUA1100PCOL

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

u

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

25,39

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

HQU1531APCOL

60,72

SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

HQU1H53APCOL

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

mes

4,99

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

47,53

HQU1A50APCOL

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
u

Senyal manual p/senyalis.

HQU27502PCOL

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

31,84
u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
HQU22301PCOL

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

54,25

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

5,11

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
u

13,74

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
HBBAF004PCOL

17,24

DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
HQU25201PCOL

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
u

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBBAE001PCOL

156,78

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
u

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

10,96

Senyal manual per a senyalista
HBBAA005PCOL

mes

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

HBB20005PCOL

146,78

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
u

224,78

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
HBB11111PCOL

17,19

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
m

mes

4,48

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
H152J105PCOL

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

APARTADO 1.2PC SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
m2

h

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

H151A1K1PCOL

103,70

DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
HQUZM000PCOL

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
H15B2002PCOL

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
H148B580PCOL

1,75

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
H1488580PCOL

51,63

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
H1485800PCOL

84,86

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
H1485140PCOL

51,44

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Faixa de protecció dorsolumbar
H1481242PCOL

37,72

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
u

2,25

APARTADO 1.3PC IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813
H147N000PCOL

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

43,30

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
u

m

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795
H147M007PCOL

24,89

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
H147L005PCOL

PRECIO

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

39,29

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HQU2QJ02PCOL

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

177,16

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
HBC19081PCOL

m

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

1,37

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
HBC1JF01PCOL

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

23,05

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
H153A9F1PCOL

u

Topall p/descàr.camió excav.,ampl.=4m,fusta/met.,desm.

23,05

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

APARTADO 1.4PC DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
H16F1004PCOL

h

Formació Seg.Salut

17,19

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
HQUAP000PCOL

u

Curs.prim.aux+socorr

177,50

Curset de primers auxilis i socorrisme

u

Reunió comitè S/S 6 pers.

UD

RESUMEN

h

Oficial 1ª fontanero

ELEMENTO U01FY2PBN CALEFACCIÓN

123,17

U01FY205PBN

h

Oficial 1ª calefactor

CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

h

Oficial primera climatización

30,00

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

103,08

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

U01FY620PBN

h

Encargado especializado instalación eléctrica

u

20,00

VEINTE EUROS
U01FY625PBN

h

Oficial especializado instalación eléctrica

18,00

DIECIOCHO EUROS

CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
HQUA3100PCOL

16,50

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO U01FY6PBN ELECTRICIDAD

TREINTA EUROS
u

ELEMENTO U01FY3PBN CLIMATIZACIÓN
U01FY310PBN

Reconeixement med.

Reconeixement mèdic
HQUA2100PCOL

16,00

DIECISEIS EUROS

APARTADO 1.5PC MEDICINA PREVENTIVA
u

16,00

DIECISEIS EUROS

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

HQUAM000PCOL

PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTOL 3 PLANTA BAIXA NORD
SUBCAPÍTULO U01PBN MANO DE OBRA
APARTADO U01FPBN MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPBN INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PBN FONTANERÍA
U01FY105PBN

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
H16F1003PCOL

CÓDIGO

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

67,27

ELEMENTO U01FY9PBN INFORMÁTICA
U01FY905PBN

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

h

Técnico programador

36,00

TREINTA Y SEIS EUROS

SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U01FZPBN VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PBN PINTURAS
U01FZ101PBN

h

Oficial 1ª pintor

15,50

QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D14PBN ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APBN SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPBN SOSTRE TIPUS PLAQUES
D14AP195PBN

m²

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

28,00

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim
VEINTIOCHO EUROS

SUBCAPÍTULO D16PBN AISLAMIENTOS
APARTADO D16APBN AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPBN INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPBN CANALIZACIONES
D16AQF104PBN

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

4,11

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
42 mm para tuberías de 1 1/4", colocada.
CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
D16AQF106PBN

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

4,84

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
60 mm para tuberías de 2", colocada.
CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D16AQF108PBN

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm

6,01

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
89 mm para tuberías de 3", colocada.
SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D25PBN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PBN PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PBN PURGADOR AUTOMÀTIC
BEU11113PBN

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

6,20

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre
SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

APARTADO BEU5PBN TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PBN TERMÒMETRE
BEU57555PBN

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

12,25

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C
DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

APARTADO BEU6PBN MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PBN MANÒMETRE
BEU6U001PBN

u

CÓDIGO

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

10,58

D25LL3PBN

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d
DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
mE20VC030PBN

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

8,32

SUBAPARTADO D28LLPBN TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
D28LL1PBN

D27JL005PBN

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

13,09

m

5,55

m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

5,92

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO D27KPBN PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KAPBN PUNTO DE LUZ SENCILLO
D27KA001PBN

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

ud

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

31,88

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

14,10

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D27KGPBN PULSADORES
D27KG305PBN

ud

PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

37,26

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5
y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm²,
incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor
unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,

21,78

TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

APARTADO D27OPBN BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPBN BASES ESTANCAS
D27OD110PBN

VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

36,02

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

ud

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

43,99

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo"
D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e
instalado.

TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D27JL010PBN

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25DA060PBN

850,00

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

m

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

SUBAPARTADO D25DAPBN TUBERÍA DE ACERO

D25DA040PBN

u

SUBCAPÍTULO D27PBN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO D27JPBN CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JLPBN USOS VARIOS

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

m

224,26

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

D25DA020PBN

VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

ELEMENTO FoHPBN Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPBN Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
m

ud

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer
inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm
de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC
y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN
806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref.
TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

FoHCCLd20PBN

146,06

SUBAPARTADO D26LLPBN LLAVES COMPUERTA

OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
m

Valula esfera palanca 2" inox

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

7,10

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.
FoFCCLd40PBN

77,27

SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
m

PRECIO

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

D25LL5PBN

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.
FoFCCLd25PBN

RESUMEN

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

APARTADO D25DPBN DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanePBN Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPBN Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPBN Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
FoFCCLd20PBN

UD

APARTADO D25LPBN LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPBN LLAVES DE ESFERA

CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

76,34

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de
dificultat alt, i col.locat superficialment.
SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO D28PBN ILUMINACIÓN
APARTADO D28APBN ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AAPBN LUMINARIAS DE SUPERFICIE
D28AA401PBN

ud

CÓDIGO

UD

RESUMEN

LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

43,09

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral,
electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y
conexionado.

ComprobaPBN

ud

Comprobacio de cabal i ajust valvules

VEINTE EUROS
D50PO210PBN

ud

Desinfeccio canonades

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

88,06

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar
blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de
carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y
difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

SUBCAPÍTULO D51PBN SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PBN MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
ES1000APBN

M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
ES1000FPBN

M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ES1000BPBN

ML

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

49,89

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
ES1000DPBN

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

2.255,44

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

5,31

u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

4,61

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169
CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
H142AC60PBN

u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

7,50

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

178,62

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3
m3 / h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
H142BA00PBN

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D49PBN GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPBN RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PBN RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

6,77

CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
H1423230PBN

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ud

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

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

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3
/ h, DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

D49FL1701F6PB

u

SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
H1421110PBN

182,73

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

31,31

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EW1101CC280BN u

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
H1411111PBN

1.481,79

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

H

APARTADO 1.1PBN EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connexió embridada, QP = 10 m3 / h i PN16, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

EW1101CC390BN u

65,00

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
u

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

SESENTA Y CINCO EUROS
ES1000EPBN

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

EW7731M4800BN

U

2.604,44

DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
u

35,16

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN80 connexió embridada, QP = 40 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

EW7731M6000BN

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E243423APBN

SUBCAPÍTULO D36PBN COMPTATGE SISTEMA TREND
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

U

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
u

1,09

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta
puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

EW7731M7000BN

8,86

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

SUBAPARTADO D28AFSPBN ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
u

6,12

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
D28AFS1PBN

750,00

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
ud

20,00

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

SUBAPARTADO D28AOPBN ALUMBRADO DE EMERGENCIA
D28AO025PBN

PRECIO

SUBCAPÍTULO D50PBN CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPBN PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPBN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

6,48

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H1431101PBN

u

Protector auditiu tap escuma

0,24

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
337,05

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
H1433115PBN

u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

14,00

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
CATORCE EUROS
H1441201PBN

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

0,70

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
H1445003PBN

u

Mascareta,protecció respiratòria

1,56

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
H1455710PBN

u

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

2,20

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
H1459630PBN

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

5,05

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
H145B002PBN

u

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

5,27

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
CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

H145K397PBN

u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

PRECIO
36,78

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

CÓDIGO
H151A1K1PBN

u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

52,10

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
u

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Parella botes mitja canya

HBB20005PBN
5,68

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

HBBAC005PBN

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

HBBAE001PBN

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

13,19

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

u

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

u

HBBAF004PBN

u

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
m

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
HBC1D081PBN

m

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

43,30

HBC1JF01PBN

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

86,07

APARTADO 1.3PBN IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
H15Z1001PBN

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Faixa prot.dorsolumbar

21,84

HQU2D102PBN

u

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

22,97
HQU2E001PBN

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

12,40
HQU2GF01PBN

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Davantal p/sold.,serratge

HQU2P001PBN

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

25,39

CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
HQUZM000PBN

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

17,19

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
u

103,70

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
H15B2002PBN

1,75

UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HQUA1100PBN

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
u

u

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

23,58

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

H148B580PBN

51,63

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

16,97

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

84,86

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
H1488580PBN

51,44

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
u

37,72

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
H1485800PBN

23,05

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

2,25

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
H1485140PBN

1,37

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
u

39,29

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBC19081PBN

Faixa de protecció dorsolumbar
H1481242PBN

5,11

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
u

24,89

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

251,52

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813
H147N000PBN

31,84

CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
u

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795
H147M007PBN

10,96

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
u

Senyal manual p/senyalis.

2,20

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

H147L005PBN

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
u

47,53

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
H147D501PBN

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

24,01

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
u

u

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
HBBAA005PBN

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
H1474600PBN

4,99

Senyal manual per a senyalista

VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
u

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H146J364PBN

m

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

4,48

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
HBB11111PBN

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2
H1465376PBN

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

55,73

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
u

m2

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

H1464420PBN

PRECIO

CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H152J105PBN

CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
H1463253PBN

RESUMEN

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
H145K4B9PBN

UD

APARTADO 1.2PBN SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

60,72

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
HQU1531APBN

mes

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

224,78

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

HQU1H53APBN

mes

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

PRECIO
146,78

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
HQU1A50APBN

mes

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

156,78

RESUMEN

h

Oficial 1ª fontanero

ELEMENTO U01FY2PBS CALEFACCIÓN
h

Oficial 1ª calefactor

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

U01FY310PBS

17,24

h

Oficial primera climatización

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

13,74

ELEMENTO U01FY6PBS ELECTRICIDAD
h

Encargado especializado instalación eléctrica

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

54,25

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

u

U01FY625PBS

h

Oficial especializado instalación eléctrica

ELEMENTO U01FY9PBS INFORMÁTICA
U01FY905PBS

h

Técnico programador

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

177,16

U01FZ101PBS

h

Oficial 1ª pintor

SUBCAPÍTULO D01PBS DEMOLICIONES
APARTADO D01EPBS DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS

APARTADO 1.4PBN DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

D01EA025PBS

Formació Seg.Salut

DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
u

Curs.prim.aux+socorr

SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D01GD010PBS

Reunió comitè S/S 6 pers.

123,17

CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

APARTADO 1.5PBN MEDICINA PREVENTIVA
u

Reconeixement med.

30,00

Reconeixement mèdic
HQUA2100PBN

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

m²

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

103,08

CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

67,27

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

28,00

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
HQUA3100PBN

3,53

SUBCAPÍTULO D14PBS ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APBS SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPBS SOSTRE TIPUS PLAQUES
D14AP195PBS

TREINTA EUROS

m²

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja,
medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

HQUAM000PBN

6,74

APARTADO D01GPBS DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

u

DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR

177,50

Curset de primers auxilis i socorrisme

H16F1003PBN

m²

m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó revestimiento similar de
una de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros
a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.

17,19

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
HQUAP000PBN

15,50

QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

h

36,00

SUBAPARTADO U01FZPBS VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PBS PINTURAS

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

H16F1004PBN

18,00

TREINTA Y SEIS EUROS

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
HQU2QJ02PBN

20,00

VEINTE EUROS
DIECIOCHO EUROS

TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
u

16,50

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
U01FY620PBS

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU22301PBN

16,00

ELEMENTO U01FY3PBS CLIMATIZACIÓN

DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
u

16,00

DIECISEIS EUROS

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU25201PBN

PRECIO

DIECISEIS EUROS
U01FY205PBS

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
u

UD

CAPÍTULO CAPÍTOL 4 PLANTA BAIXA SUD
SUBCAPÍTULO U01PBS MANO DE OBRA
APARTADO U01FPBS MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPBS INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PBS FONTANERÍA
U01FY105PBS

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU27502PBN

CÓDIGO

VEINTIOCHO EUROS

SUBCAPÍTULO D16PBS AISLAMIENTOS
APARTADO D16APBS AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPBS INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPBS CANALIZACIONES
D16AQF104PBS

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

4,11

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
42 mm para tuberías de 1 1/4", colocada.
CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
D16AQF105PBS

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

4,39

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
48 mm para tuberías de 1 1/2", colocada.
CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D16AQF107PBS

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

5,23

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.
CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
D16AQF109PBS

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 4"-40 mm

10,03

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
114 mm para tuberías de 4", colocada.
DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO D25PBS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PBS PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PBS PURGADOR AUTOMÀTIC
BEU11113PBS

u

CÓDIGO

UD

RESUMEN

D25LL3PBS

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
D25LL4PBS

APARTADO BEU5PBS TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PBS TERMÒMETRE
u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

12,25

CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO BEU6PBS MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PBS MANÒMETRE
u

D25LL5PBS

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Valula esfera palanca 2" inox

10,58

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

APARTADO D25DPBS DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanePBS Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPBS Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPBS Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
m

SUBAPARTADO D26LLPBS LLAVES COMPUERTA
mE20VC020PBS

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

D28LL1PBS

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

8,32

SUBCAPÍTULO D28PBS ILUMINACIÓN
APARTADO D28APBS ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AFSPBS ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
D28AFS1PBS

u

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

13,09

SUBCAPÍTULO D34PBS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO D34JPBS PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO D34JAPBS PUERTAS METÁLICAS
D34JA012PBS

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

ud

PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D36PBS COMPTATGE SISTEMA TREND
EW7731M5200BS

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,

14,63

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

EW7731M4800BS

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

22,65

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

EW1101CC390BS u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

38,25

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
D25DA080PBS

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=104.2mm 2B

182,73

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3
/ h, DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions
CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
m

1.481,79

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connexió embridada, QP = 10 m3 / h i PN16, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

D25DA050PBS

1.776,63

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.

CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

m

194,14

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una
cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100
mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E
como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del
DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t
de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso
de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de
conformidad; de una hoja abatible de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre
automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

14,10

SUBAPARTADO D25DAPBS TUBERÍA DE ACERO

D25DA030PBS

49,89

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta
puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

m

850,00

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

D25DA020PBS

269,30

SUBAPARTADO D28LLPBS TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

ELEMENTO FoHPBS Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPBS Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
m

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN100 mm.

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm
de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC
y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN
806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref.
TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

FoHCCLd20PBS

ud

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 4" (100 mm.) de diámetro, d'acer
inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
m

201,19

DOSCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
mE20VC040PBS

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.
FoFCCLd40PBS

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

7,10

SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
m

ud

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro,
acer inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.
FoFCCLd25PBS

146,06

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

FoFCCLd20PBS

106,74

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

BEU6U001PBS

77,27

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

6,20

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre

BEU57555PBS

PRECIO

APARTADO D25LPBS LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPBS LLAVES DE ESFERA

EW1101CC280BS u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

178,62

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3
m3 / h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions
CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

110,20

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 104.2 mm de diàmetre nominal
2B, i col.locat superficialment.
CIENTO DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO D49PBS GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPBS RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PBS RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
D49FL171F6PBS

ud

CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1459630PBS

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

337,05
H145B002PBS

H145K4B9PBS

Comprobacio de cabal i ajust valvules

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

u

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
H1464420PBS

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

u

Parella botes mitja canya

8,86

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.
H1465376PBS

OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ES1000BPBS

ML

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
U

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

35,16

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.
U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

H146J364PBS

SESENTA Y CINCO EUROS
H

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

u

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

H1474600PBS

u

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
H147D501PBS

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

5,31

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

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
H147L005PBS

CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
H1423230PBS

u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

u

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
H147N000PBS

u

Faixa prot.dorsolumbar

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

6,48

H1481242PBS

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

Protector auditiu tap escuma

0,24

H1485140PBS

u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

14,00

H1485800PBS

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CATORCE EUROS
u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

0,70

H1488580PBS

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
u

u

Davantal p/sold.,serratge

Mascareta,protecció respiratòria

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1,56

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
H148B580PBS

UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
H1455710PBS

u

23,58

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
H1445003PBS

16,97

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
H1441201PBS

12,40

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
H1433115PBS

22,97

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
H1431101PBS

21,84

Faixa de protecció dorsolumbar

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
u

86,07

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

7,50

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
H142BA00PBS

43,30

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
H147M007PBS

CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
H142AC60PBS

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

4,61

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169

251,52

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

6,77

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
H1421110PBS

13,19

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

APARTADO 1.1PBS EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
u

2,20

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

31,31

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

H1411111PBS

24,01

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

65,00

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
ES1000EPBS

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E243423APBS

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

1,09

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.
ES1000DPBS

5,68

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

6,12

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.
M2

55,73

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

750,00

SUBCAPÍTULO D51PBS SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PBS MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

ES1000FPBS

52,10

CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
H1463253PBS

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

M2

36,78

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

20,00

Desinfeccio canonades

u

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

VEINTE EUROS

ES1000APBS

5,27

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

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe
ud

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
H145K397PBS

SUBCAPÍTULO D50PBS CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPBS PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPBS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

D50PO210PBS

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

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

ud

5,05

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

ComprobacPBS

PRECIO

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

2,20

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

u

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

25,39

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
27 de agosto de 2018
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

H15B2002PBS

u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

PRECIO
60,72

CÓDIGO

UD

RESUMEN

HQU1531APBS

mes

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001
SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
m2

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

4,48

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
HQU1H53APBS

m

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

mes

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

4,99

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
HBB11111PBS

u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

47,53

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

HQU1A50APBS

u

Senyal manual p/senyalis.

mes

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

10,96

Senyal manual per a senyalista

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
HBBAA005PBS

u

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

31,84

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

24,89

HQU22301PBS

u

HQU2QJ02PBS

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

39,29

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

APARTADO 1.4PBS DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
H16F1004PBS

h

Formació Seg.Salut

DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

HQUAP000PBS

u

Curs.prim.aux+socorr

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
m

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

2,25

H16F1003PBS

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

23,05

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

APARTADO 1.5PBS MEDICINA PREVENTIVA
HQUAM000PBS

VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
h

37,72

TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
u

HQUA2100PBS

51,44

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
u

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

103,08

HQUA3100PBS

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

67,27

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

84,86

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01PBS

30,00

CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
u

Reconeixement med.

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU2E001PBS

u

TREINTA EUROS

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

HQU2D102PBS

123,17

Reconeixement mèdic

APARTADO 1.3PBS IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
H15Z1001PBS

Reunió comitè S/S 6 pers.

CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
u

u

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
HBC1JF01PBS

177,50

Curset de primers auxilis i socorrisme

1,37

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
HBC1D081PBS

17,19

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
m

177,16

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

5,11

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBC19081PBS

54,25

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
u

13,74

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
HBBAF004PBS

17,24

TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAE001PBS

u

DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
HQU25201PBS

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
u

HQU27502PBS

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBBAC005PBS

156,78

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
HBB20005PBS

146,78

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H152J105PBS

224,78

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

APARTADO 1.2PBS SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
H151A1K1PBS

PRECIO

SUBCAPÍTULO U22PBS CERRAJERÍA
APARTADO U22MPBS ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO U22MAPBBS ENREJADOS
U22MA105PBS

m²

Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado

59,06

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

51,63

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
HQU2P001PBS

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

1,75

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HQUA1100PBS

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

103,70

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
HQUZM000PBS

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

17,19

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTOL 5 PLANTA PRIMERA NORD
SUBCAPÍTULO D27 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO D27J CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JL USOS VARIOS
D27JL005

m

U01FZ101PPN

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

5,55

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

5,92

D14AP195PPN

BANDEJA UNEX DE 60x100 mm

VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

37,26

BEU11113PPN

43,99

BEU6U001PPN

Oficial 1ª fontanero

16,00

Oficial 1ª calefactor

16,00

FoFCCLd20PPN

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

12,25

u

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

10,58

Oficial primera climatización

16,50

Encargado especializado instalación eléctrica

20,00

VEINTE EUROS
Oficial especializado instalación eléctrica

m

18,00

ELEMENTO U01FY9PPN INFORMÁTICA
Técnico programador

36,00

TREINTA Y SEIS EUROS

7,10

SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
FoFCCLd40PPN

DIECIOCHO EUROS

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

ELEMENTO U01FY6PPN ELECTRICIDAD

h

u

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U01FY905PPN

6,20

APARTADO D25DPPN DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanePPN Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPPN Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPPN Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

DIECISEIS EUROS

h

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

ELEMENTO U01FY3PPN CLIMATIZACIÓN

U01FY625PPN

u

DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO U01FY2PPN CALEFACCIÓN

h

5,23

APARTADO BEU6PPN MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PPN MANÒMETRE

DIECISEIS EUROS

U01FY620PPN

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

SUBCAPÍTULO U01PPN MANO DE OBRA
APARTADO U01FPPN MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPPN INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PPN FONTANERÍA

h

m

APARTADO BEU5PPN TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PPN TERMÒMETRE
BEU57555PPN

CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U01FY310PPN

3,71

SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo"
D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e
instalado.

h

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3/4"-30 mm

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre

APARTADO D27O BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPSN BASES ESTANCAS

U01FY205PPN

m

SUBCAPÍTULO D25PPN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PPN PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PPN PURGADOR AUTOMÀTIC

TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

h

28,00

CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5
y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm²,
incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor
unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.

U01FY105PPN

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.

SUBAPARTADO D27KG PULSADORES

ud

m²

TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
D16AQF107PPN

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D27OD11PSN

59,06

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
27 mm para tuberías de 3/4", colocada.

31,88

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

ud

Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado

VEINTIOCHO EUROS

D16AQF102PPN

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

m²

SUBCAPÍTULO D16PPN AISLAMIENTOS
APARTADO D16APPN AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPPN INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPPN CANALIZACIONES

APARTADO D27K PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KA PUNTO DE LUZ SENCILLO

D27KG305

15,50

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

20,63

m. Bandeja de u23x (pvc-m1 rohs) serie 66 de Unex, de color gris, perforada, de 60x100 mm,
sin separadores, ref.66100, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes y montada sobre soportes horizontales.

ud

Oficial 1ª pintor

SUBCAPÍTULO D14PPN ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APPN SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPPN SOSTRE TIPUS PLAQUES

CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

D27KA001

h

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D27JT BANDEJAS PARA CIRCUITOS
m

PRECIO

SUBCAPÍTULO U22PPN CERRAJERÍA
APARTADO U22MPPN ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO U22MAPPN ENREJADOS
U22MA105PPN

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

D27JT105

RESUMEN

QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
m

UD

SUBAPARTADO U01FZPPN VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PPN PINTURAS

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
D27JL010

CÓDIGO

m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

13,09

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm
de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC
y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN
806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref.
TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.
TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO FoHPPN Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPPN Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

FoHCCLd20PPN

m

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

14,10

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

RESUMEN

ud

PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D27OD110PPN

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=18mm,g=1mm,soldat capil.,mi

ud

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

38,25

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D28PPN ILUMINACIÓN
APARTADO D28APPN ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AAPPN LUMINARIAS DE SUPERFICIE
D28AA401PPN

APARTADO D25LPPN LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPPN LLAVES DE ESFERA
D25LL1

Valvula esfera palanca 3/4" inox

43,52

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

D28AO025PPN

SUBAPARTADO D26LLPPN LLAVES COMPUERTA
VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

201,19

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro,
acer inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ud

EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D28AFSPPN ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

DOSCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

D28AFS1PPN

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

u

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

850,00

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

SUBCAPÍTULO D27PPN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO D27JPPN CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JLPPN USOS VARIOS
m

SUBCAPÍTULO D36PPN COMPTATGE SISTEMA TREND
EW7731M6000PN

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

EW7731M2000PN

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

5,92

576,51

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS
EW1100AC200PN

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua freda amb

31,41

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua freda amb certificat MID, Q3 = 4 m3 /
h, DN20, Tº Max 30 ° C i distància entre vies de 130mm. Compatible amb mòduls comunicacions

CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO D27KPPN PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KAPPN PUNTO DE LUZ SENCILLO
ud

2.255,44

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN20 connexió roscada, QP = 2.5 m3 / h i PN16, distància entre vies 130mm, amb comunicació M-BUS.

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

D27KA001PPN

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
m

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

5,55

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
D27JL010PPN

49,89

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta
puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

SUBAPARTADO D28LLPPN TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

D27JL005PPN

88,06

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar
blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de
carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y
difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

106,74

CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D28LL1PPN

43,09

SUBAPARTADO D28AOPPN ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

ud

LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

mE20VC020PPN

ud

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral,
electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y
conexionado.

Vàlvula esfera 3/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

D25LL4PPN

43,99

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo"
D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e
instalado.

9,98

NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
m

37,26

APARTADO D27OPPN BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPPN BASES ESTANCAS

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
D25DA050PPN

PRECIO

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5
y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm²,
incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor
unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.

CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
m

UD

SUBAPARTADO D27KGPPN PULSADORES
D27KG305PPN

SUBAPARTADO D25DAPPN TUBERÍA DE ACERO
D25DA000PPN

CÓDIGO

TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

31,88

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

SUBCAPÍTULO D49PPN GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPPN RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PPN RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
D49FL1701F6PP

ud

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

337,05

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO D50PPN CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPPN PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPPN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
ComprobacPPN

ud

CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1433115PPN

u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Comprobacio de cabal i ajust valvules

CATORCE EUROS

20,00
H1441201PPN

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

0,70

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

VEINTE EUROS
ud

14,00

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe
D50PO210PPN

PRECIO

Desinfeccio canonades

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

750,00

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

H1445003PPN

u

Mascareta,protecció respiratòria

1,56

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D51PPN SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PPN MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
ES1000APPN

M2

H1455710PPN

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

u

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

6,12

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
ES1000FPPN

M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

8,86

H1459630PPN

OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ML

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

65,00

SESENTA Y CINCO EUROS
H

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

31,31

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
H145K4B9PPN

H1463253PPN

APARTADO 1.1PPN EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

u

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

6,77

SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

5,31

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

H1464420PPN

u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

4,61

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169
u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

7,50

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

6,48

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
u

Protector auditiu tap escuma

H1411111PPN

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

u

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

5,31

CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

H147L005PPN

u

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
7,50

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

6,48

H147N000PPN

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

86,07

u

Faixa prot.dorsolumbar

21,84

Faixa de protecció dorsolumbar
VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
H1481242PPN

SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

u

OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
H1431101PPN

H147M007PPN

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
H142BA00PPN

43,30

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
H142AC60PPN

251,52

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

4,61

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169

13,19

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

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
H1423230PPN

2,20

TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
H147D501PPN

SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
H1421110PPN

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

6,77

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

24,01

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
H1474600PPN

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

0,24

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

u

VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
H146J364PPN

SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H1431101

5,68

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
H142BA00

Parella botes mitja canya

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H1465376PPN

CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
H142AC60

u

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
H1423230

55,73

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
H1421110

52,10

CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
u

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

H1411111

36,78

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

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
ES1000EPPN

5,27

CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
H145K397PPN

TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
U

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

35,16

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.
E243423APPN

5,05

CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
H145B002PPN

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
U

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

1,09

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.
ES1000DPPN

u

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.
ES1000BPPN

2,20

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

Protector auditiu tap escuma

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

22,97

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

0,24

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

H1485140PPN

u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

12,40

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1485800PPN

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

PRECIO
16,97

CÓDIGO

UD

RESUMEN

HQUA1100PPN

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
u

Davantal p/sold.,serratge

CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

23,58

HQUZM000PPN

HQU1531APPN

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

25,39

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

mes

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

HQU1H53APPN

SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

4,48

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
m

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

HQU1A50APPN

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

HQU27502PPN

Senyal manual p/senyalis.

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

10,96

DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
HQU25201PPN

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

31,84

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

u

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

HQU2QJ02PPN

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

H16F1004PPN

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

h

Formació Seg.Salut

DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

5,11
HQUAP000PPN

u

Curs.prim.aux+socorr

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

39,29
H16F1003PPN

u

Reunió comitè S/S 6 pers.

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

1,37

CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

APARTADO 1.5PPN MEDICINA PREVENTIVA
HQUAM000PPN

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

23,05

CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
HQUA3100PPN

VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 1.3PPN IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
h

103,08

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

H15Z1001PPN

30,00

TREINTA EUROS
HQUA2100PPN

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
u

Reconeixement med.

2,25

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
HBC1JF01PPN

u

Reconeixement mèdic

UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
m

123,17

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
HBC1D081PPN

177,50

Curset de primers auxilis i socorrisme

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
m

17,19

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBC19081PPN

177,16

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
u

54,25

APARTADO 1.4PPN DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
HBBAF004PPN

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

24,89

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
u

u

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAE001PPN

TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
HQU22301PPN

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
HBBAC005PPN

13,74

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

u

17,24

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Senyal manual per a senyalista
HBBAA005PPN

156,78

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
u

mes

47,53

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

HBB20005PPN

146,78

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

4,99

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
HBB11111PPN

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H152J105PPN

mes

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

APARTADO 1.2PPN SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
m2

224,78

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

60,72

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

H151A1K1PPN

17,19

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
H15B2002PPN

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
u

h

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

H148B580PPN

103,70

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
H1488580PPN

PRECIO

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

37,72

u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

67,27

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
HQU2D102PPN

u

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

51,44

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
HQU2E001PPN

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

84,86

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
HQU2GF01PPN

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

51,63

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
HQU2P001PPN

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

1,75

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTOL 6 PLANTA PRIMERA SUD
SUBCAPÍTULO U01PPS MANO DE OBRA
APARTADO U01FPPS MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPPS INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PPS FONTANERÍA
U01FY105PPS

h

Oficial 1ª fontanero

RESUMEN

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm

Oficial 1ª calefactor

16,00

DIECISEIS EUROS
h

BEU11113PPS

Oficial primera climatización

h

Encargado especializado instalación eléctrica

20,00

SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

BEU57555PPS

Oficial especializado instalación eléctrica

DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Técnico programador

36,00

BEU6U001PPS

15,50

APARTADO D25DPPS DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanePPS Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPPS Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPPS Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Oficial 1ª pintor

SUBCAPÍTULO D01PPS DEMOLICIONES
APARTADO D01EPPS DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS
m²

FoFCCLd20PPS

DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR

6,74

SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO D01GPPS DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
m²

LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

3,53

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja,
medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

28,00

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

m

FoHCCLd20PPS

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3/4"-30 mm

3,71

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1"-30 mm

3,83

D25DA000PPS

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=18mm,g=1mm,soldat capil.,mi

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=22mm,g=1,2mm,soldat capil.,

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

18,75

DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4,84
D25DA020PPS

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,

21,78

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
m

15,18

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
60 mm para tuberías de 2", colocada.
D16AQF107PPS

14,10

QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
D25DA010PPS

CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
m

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

4,11

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
42 mm para tuberías de 1 1/4", colocada.
D16AQF106PPS

m

SUBAPARTADO D25DAPPS TUBERÍA DE ACERO

TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
m

13,09

CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
34 mm para tuberías de 1", colocada.
D16AQF104PPS

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
m

m

ELEMENTO FoHPPS Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPPS Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
27 mm para tuberías de 3/4", colocada.
D16AQF103PPS

7,10

TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

VEINTIOCHO EUROS

SUBCAPÍTULO D16PPS AISLAMIENTOS
APARTADO D16APPS AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPPS INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPPS CANALIZACIONES
D16AQF102PPS

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm
de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC
y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN
806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref.
TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

SUBCAPÍTULO D14PPS ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APPS SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPPS SOSTRE TIPUS PLAQUES
m²

m

SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
FoFCCLd40PPS

TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

D14AP195PPS

10,58

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó revestimiento similar de
una de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros
a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.

D01GD010PPS

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

D01EA025PPS

u

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

TREINTA Y SEIS EUROS

h

12,25

APARTADO BEU6PPS MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PPS MANÒMETRE

SUBAPARTADO U01FZPPS VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PPS PINTURAS
U01FZ101PPS

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

18,00

ELEMENTO U01FY9PPS INFORMÁTICA
h

u

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

DIECIOCHO EUROS
U01FY905PPS

6,20

APARTADO BEU5PPS TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PPS TERMÒMETRE

VEINTE EUROS
U01FY625PPS

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

16,50

ELEMENTO U01FY6PPS ELECTRICIDAD
h

u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
U01FY620PPS

6,01

SUBCAPÍTULO D25PPS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PPS PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PPS PURGADOR AUTOMÀTIC

ELEMENTO U01FY3PPS CLIMATIZACIÓN
U01FY310PPS

PRECIO

SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

16,00

ELEMENTO U01FY2PPS CALEFACCIÓN
h

UD

D16AQF108PPS

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
89 mm para tuberías de 3", colocada.

DIECISEIS EUROS
U01FY205PPS

CÓDIGO

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5,23

D25DA040PPS

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

36,02

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

D25DA050PPS

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

41,91

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
27 de agosto de 2018
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

D25DA060PPS

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un

76,34

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de
dificultat alt, i col.locat superficialment.

CÓDIGO

D49FL1701FPPS

SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Valvula esfera palanca 3/4" inox

43,52

Vàlvula esfera 3/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

106,74

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

224,26

ES1000APPS

ES1000FPPS

ES1000BPPS

M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

8,86

ML

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

1,09

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
U

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

35,16

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

49,89

TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E243423APPS

U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

65,00

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
SESENTA Y CINCO EUROS
ES1000EPPS

CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

H

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

31,31

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

SUBCAPÍTULO D34PPS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO D34JPPS PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO D34JAPPS PUERTAS METÁLICAS

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO 1.1PPS EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

194,14

H1411111PPS

6,77

u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

5,31

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
CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
H1423230PPS

u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

4,61

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169
CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
H142AC60PPS

1.481,79

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connexió embridada, QP = 10 m3 / h i PN16, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

7,50

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

SUBCAPÍTULO D36PPS COMPTATGE SISTEMA TREND

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
H142BA00PPS

u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

6,48

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
H1421110PPS

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una
cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100
mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E
como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del
DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t
de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso
de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de
conformidad; de una hoja abatible de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre
automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

u

6,12

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.
ES1000DPPS

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta
puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

EW7731M40PPS

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

850,00

SUBCAPÍTULO D28PPS ILUMINACIÓN
APARTADO D28APPS ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AFSPPS ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

u

M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

EW7731M480PPS

750,00

SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

ud

Desinfeccio canonades

SUBCAPÍTULO D51PPS SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PPS MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

D34JA012PPS

ud

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

SUBAPARTADO D28LLPPS TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

u

20,00

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

D28AFS1PPS

Comprobacio de cabal i ajust valvules

201,19

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer
inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

D28LL1PPS

ud

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

DOSCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
ud

337,05

VEINTE EUROS
D50PO210PPS

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro,
acer inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
mE20VC030PPS

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

SUBAPARTADO D26LLPPS LLAVES COMPUERTA
ud

ud

SUBCAPÍTULO D50PPS CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPPS PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPPS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
ComprobacPPS

CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
mE20VC020PPS

PRECIO

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
D25LL4

RESUMEN

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

APARTADO D25LPPS LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPPS LLAVES DE ESFERA
D25LL1

UD

SUBCAPÍTULO D49PPS GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPPS RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PPS RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

1.220,17

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.

SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H1431101PPS

u

Protector auditiu tap escuma

0,24

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
H1433115PPS

u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

14,00

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
CATORCE EUROS
H1441201PPS

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

0,70

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
H1445003PPS

u

Mascareta,protecció respiratòria

1,56

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
H1455710PPS

u

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

2,20

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
27 de agosto de 2018
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1459630PPS

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

PRECIO
5,05

CÓDIGO

UD

RESUMEN

H15B2002PPS

u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
u

SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 1.2PPS SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

5,27

H151A1K1PPS

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
u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

36,78

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

u

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

m

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

52,10

HBB11111PPS

u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

HBB20005PPS

Parella botes mitja canya

HBBAC005PPS

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

HBBAE001PPS

2,20

13,19

251,52

HBBAF004PPS

HBC19081PPS

HBC1D081PPS

m

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

m

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

u

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

43,30

H15Z1001PPS

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

HQU2D102PPS

u

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

22,97

HQU2E001PPS

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
HQU2GF01PPS

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

HQU2P001PPS

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Davantal p/sold.,serratge

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

103,70

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

23,58

CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
HQUZM000PPS

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

17,19

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
u

1,75

UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HQUA1100PPS

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

H148B580PPS

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

16,97

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

u

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
H1488580PPS

51,63

CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

12,40

DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
u

84,86

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
H1485800PPS

51,44

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

21,84

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

37,72

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

86,07

Faixa prot.dorsolumbar

h

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

23,05

VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
H1485140PPS

2,25

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
u

1,37

APARTADO 1.3PPS IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Faixa de protecció dorsolumbar
H1481242PPS

39,29

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
u

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813
H147N000PPS

u

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
u

5,11

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795
H147M007PPS

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBC1JF01PPS

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
u

u

UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

H147L005PPS

24,89

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
u

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
H147D501PPS

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
u

31,84

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
H1474600PPS

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

24,01

VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
u

u

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H146J364PPS

10,96

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

5,68

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

Senyal manual p/senyalis.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
HBBAA005PPS

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2
H1465376PPS

u

Senyal manual per a senyalista

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
u

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

55,73

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

H1464420PPS

47,53

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
u

4,99

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
H1463253PPS

4,48

CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H152J105PPS

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
H145K4B9PPS

m2

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
H145K397PPS

60,72

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
H145B002PPS

PRECIO

DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

25,39

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

HQU1531APPS

mes

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

PRECIO
224,78

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

146,78

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

156,78

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

U01FY620PSN

U01FY905PSN

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

13,74

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

54,25

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

U01FZ101PSN

Formació Seg.Salut

17,19

Curs.prim.aux+socorr

D16AQF103PSN
177,50

Reunió comitè S/S 6 pers.

Reconeixement med.

30,00

103,08

D16AQF105PSN

CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

15,50

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

28,00

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1"-30 mm

3,83

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

4,11

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

4,39

CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D16AQF107PSN

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

5,23

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.

SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U22PPS CERRAJERÍA
APARTADO U22MPPS ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO U22MAPPS ENREJADOS
m²

m²

67,27

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

U22MA105PPS

Oficial 1ª pintor

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
48 mm para tuberías de 1 1/2", colocada.

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
u

h

CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

TREINTA EUROS
Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

36,00

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
42 mm para tuberías de 1 1/4", colocada.

Reconeixement mèdic

HQUA3100PPS

Técnico programador

TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
D16AQF104PSN

APARTADO 1.5PPS MEDICINA PREVENTIVA

u

18,00

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
34 mm para tuberías de 1", colocada.

CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

HQUA2100PPS

h

123,17

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

u

Oficial especializado instalación eléctrica

SUBCAPÍTULO D16PSN AISLAMIENTOS
APARTADO D16APSN AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPSN INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPSN CANALIZACIONES

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

HQUAM000PPS

h

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

Curset de primers auxilis i socorrisme

u

20,00

VEINTIOCHO EUROS

DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

H16F1003PPS

Encargado especializado instalación eléctrica

SUBCAPÍTULO D14PSN ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APSN SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPSN SOSTRE TIPUS PLAQUES

177,16

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
u

h

SUBAPARTADO U01FZPSN VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PSN PINTURAS

D14AP195PSN

APARTADO 1.4PPS DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

HQUAP000PPS

16,50

QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
h

Oficial primera climatización

TREINTA Y SEIS EUROS

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

H16F1004PPS

h

17,24

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
u

16,00

ELEMENTO U01FY9PSN INFORMÁTICA

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2QJ02PPS

Oficial 1ª calefactor

DIECIOCHO EUROS

TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
u

h

ELEMENTO U01FY6PSN ELECTRICIDAD

U01FY625PSN

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU22301PPS

U01FY205PSN

VEINTE EUROS

DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
u

16,00

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU25201PPS

Oficial 1ª fontanero

ELEMENTO U01FY2PSN CALEFACCIÓN

U01FY310PSN

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
u

h

ELEMENTO U01FY3PSN CLIMATIZACIÓN

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU27502PPS

PRECIO

DIECISEIS EUROS

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
mes

RESUMEN

DIECISEIS EUROS

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A50APPS

UD

CAPÍTULO CAPÍTOL 7 PLANTA SEGONA NORD
SUBCAPÍTULO U01PSN MANO DE OBRA
APARTADO U01FPSN MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPSN INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PSN FONTANERÍA
U01FY105PSN

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
HQU1H53APPS

CÓDIGO

CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado

59,06

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D25PSN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PSN PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PSN PURGADOR AUTOMÀTIC
BEU11113PSN

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

6,20

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre
SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

APARTADO BEU5PSN TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01 PSN TERMÒMETRE
BEU57555PSN

u

CÓDIGO

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

12,25

D25LL2

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C
DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

u

10,58

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

SUBAPARTADO D26LLPSN LLAVES COMPUERTA
mE20VC020PSN

D28LL1PSN

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

D27JL005PSN

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

5,92

CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO D27KPSN PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KAPSN PUNTO DE LUZ SENCILLO
D27KA001PSN

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=22mm,g=1,2mm,soldat capil.,

ud

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

31,88

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

18,75

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D27KGPSN PULSADORES

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,

D27KG305PSN

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

ud

PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

37,26

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5
y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm²,
incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor
unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.

21,78

TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

28,14

APARTADO D27OPSN BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPSN BASES ESTANCAS

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D27OD11PSN

VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

41,91

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

ud

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

43,99

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo"
D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e
instalado.
CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

27 de agosto de 2018

5,55

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

14,10

VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D27JL010PSN

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25DA050PSN

m

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

m

850,00

SUBCAPÍTULO D27PSN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO D27JPSN CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JLPSN USOS VARIOS

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25DA030PSN

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

13,09

CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

m

201,19

DOSCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D25DAPSN TUBERÍA DE ACERO

D25DA020PSN

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

SUBAPARTADO D28LLPSN TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

m

ud

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro,
acer inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

D25DA010PSN

106,74

CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ELEMENTO FoHPSN Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPSN Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
m

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

7,10

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm
de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC
y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN
806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref.
TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

FoHCCLd20PSN

77,27

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.
SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
m

49,15

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

D25LL4

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.
FoFCCLd40PSN

Valvula esfera palanca 1" inox

D25LL3

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO D25DPSN DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanerPSN Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPSN Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPSN Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
m

PRECIO

CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

FoFCCLd20PSN

RESUMEN

Vàlvula esfera 1", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

APARTADO BEU6PSN MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PSN MANÒMETRE
BEU6U001PSN

UD

APARTADO D25LPSN LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPSN LLAVES DE ESFERA
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO D28PSN ILUMINACIÓN
APARTADO D28APSN ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AAPSN LUMINARIAS DE SUPERFICIE
D28AA401PSN

ud

CÓDIGO

ES1000APSN

LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

88,06

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

31,31

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

6,77

u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

5,31

u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

4,61

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169

1.776,63

CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
H142AC60PSN

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

7,50

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

1.220,17

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
H142BA00PSN

u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

6,48

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

202,69

SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H1431101PSN

u

Protector auditiu tap escuma

0,24

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D49PSN GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPSN RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PSN RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

H1433115PSN

u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

14,00

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
337,05

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

CATORCE EUROS
H1441201PSN

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

0,70

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
H1445003PSN

u

Mascareta,protecció respiratòria

1,56

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
H1455710PSN

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

u

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

2,20

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

SUBCAPÍTULO D50PSN CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPSN PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPSN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Comprobacio de cabal i ajust valvules

20,00

H1459630PSN

VEINTE EUROS
Desinfeccio canonades

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

5,05

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe
ud

H

CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 16 m3
/ h, DN40, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 300MM. Compatible amb mòduls comunicacions

D50PO210PSN

65,00

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
H1423230PSN

MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

ud

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
H1421110PSN

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.

ComprobacPSN

U

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

2.255,44

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

35,16

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
H1411111PSN

MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ud

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

APARTADO 1.1PSN EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.

D49FL1701FPSN

U

49,89

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

1,09

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EW1101CC46PSN u

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

SESENTA Y CINCO EUROS
ES1000EPSN

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

u

ML

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

SUBCAPÍTULO D36PSN COMPTATGE SISTEMA TREND

EW7731M400PSN

8,86

TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E243423APSN

CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

u

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta
puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

EW7731M520PSN

M2

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
ES1000DPSN

SUBAPARTADO D28AFSPSN ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

u

6,12

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

EW7731M600PSN

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ES1000BPSN

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar
blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de
carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y
difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

u

M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

D28AFS1PSN

PRECIO

SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
ES1000FPSN

SUBAPARTADO D28AOPSN ALUMBRADO DE EMERGENCIA
ud

RESUMEN

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

43,09

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral,
electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y
conexionado.

D28AO025PSN

UD

SUBCAPÍTULO D51PSN SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PSN MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

750,00
H145B002PSN

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

u

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

5,27

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

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
H145K397PSN

u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

36,78

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió
màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
H145K4B9PSN

u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

52,10

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1463253PSN

u

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

PRECIO
55,73

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

CÓDIGO
H151A1K1PSN

u

Parella botes mitja canya

H152J105PSN

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

13,19

HBBAC005PSN

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

43,30

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

u

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

u

m

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Faixa prot.dorsolumbar

m

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

21,84
HBC1JF01PSN

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

22,97

APARTADO 1.3PSN IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
H15Z1001PSN

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

12,40

TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
HQU2D102PSN

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

u

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Davantal p/sold.,serratge

HQU2E001PSN

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

84,86

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

23,58

OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
HQU2GF01PSN

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

51,63

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

25,39

CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
u

51,44

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

16,97

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
H15B2002PSN

37,72

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
u

23,05

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

H148B580PSN

2,25

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

1,37

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
H1488580PSN

39,29

UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
HBC1D081PSN

DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
u

5,11

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
H1485800PSN

24,89

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

86,07

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

u

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
HBC19081PSN

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
H1485140PSN

31,84

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
u

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
HBBAF004PSN

Faixa de protecció dorsolumbar
H1481242PSN

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
u

10,96

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
HBBAE001PSN

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813
H147N000PSN

Senyal manual p/senyalis.

251,52

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
u

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795
H147M007PSN

47,53

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

2,20

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

H147L005PSN

u

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
HBBAA005PSN

TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
u

4,99

Senyal manual per a senyalista

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
H147D501PSN

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
HBB20005PSN

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
u

m

24,01

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
H1474600PSN

4,48

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
u

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
HBB11111PSN

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H146J364PSN

m2

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

PRECIO

CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
5,68

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2
H1465376PSN

RESUMEN

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
H1464420PSN

UD

APARTADO 1.2PSN SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

HQU2P001PSN

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

1,75

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

60,72

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HQUA1100PSN

SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

103,70

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
HQUZM000PSN

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

17,19

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
HQU1531APSN

mes

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

224,78

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

HQU1H53APSN

mes

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

PRECIO
146,78

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
HQU1A50APSN

mes

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

156,78

RESUMEN

h

Oficial 1ª fontanero

ELEMENTO U01FY2PSS CALEFACCIÓN
h

Oficial 1ª calefactor

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

U01FY310PSS

17,24

h

Oficial primera climatización

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

13,74

ELEMENTO U01FY6PSS ELECTRICIDAD
h

Encargado especializado instalación eléctrica

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

54,25

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

u

U01FY625PSS

h

Oficial especializado instalación eléctrica

ELEMENTO U01FY9PSS INFORMÁTICA
U01FY905PSS

h

Técnico programador

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

177,16

U01FZ101PSS

h

Oficial 1ª pintor

SUBCAPÍTULO D01PSS DEMOLICIONES
APARTADO D01ESS DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS

APARTADO 1.4PSN DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

D01EA025PSS

Formació Seg.Salut

DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
u

Curs.prim.aux+socorr

SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D01GD010PSS

Reunió comitè S/S 6 pers.

123,17

CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

APARTADO 1.5PSN MEDICINA PREVENTIVA
u

Reconeixement med.

30,00

Reconeixement mèdic
HQUA2100PSN

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

m²

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

103,08

CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

67,27

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

28,00

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
HQUA3100PSN

3,53

SUBCAPÍTULO D14PSS ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APSS SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPPSS SOSTRE TIPUS PLAQUES
D14AP195PSS

TREINTA EUROS

m²

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja,
medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

HQUAM000PSN

6,74

APARTADO D01GSS DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

u

DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR

177,50

Curset de primers auxilis i socorrisme

H16F1003PSN

m²

m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó revestimiento similar de
una de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros
a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.

17,19

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
HQUAP000PSN

15,50

QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

h

36,00

SUBAPARTADO U01FZPSS VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PSS PINTURAS

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

H16F1004PSN

18,00

TREINTA Y SEIS EUROS

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
HQU2QJ02PSN

20,00

VEINTE EUROS
DIECIOCHO EUROS

TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
u

16,50

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
U01FY620PSS

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU22301PSN

16,00

ELEMENTO U01FY3PSS CLIMATIZACIÓN

DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
u

16,00

DIECISEIS EUROS

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU25201PSN

PRECIO

DIECISEIS EUROS
U01FY205PSS

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
u

UD

CAPÍTULO CAPÍTOL 8 PLANTA SEGONA SUD
SUBCAPÍTULO U01PSS MANO DE OBRA
APARTADO U01FPSS MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPSS INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PSS FONTANERÍA
U01FY105PSS

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU27502PSN

CÓDIGO

VEINTIOCHO EUROS

SUBCAPÍTULO D16PSS AISLAMIENTOS
APARTADO D16ASS AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPSS INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPSS CANALIZACIONES
D16AQF104PSS

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

4,11

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
42 mm para tuberías de 1 1/4", colocada.
CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
D16AQF105PSS

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

4,39

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
48 mm para tuberías de 1 1/2", colocada.
CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D16AQF106PSS

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

4,84

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
60 mm para tuberías de 2", colocada.
CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D16AQF107PSS

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

5,23

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.
CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
D16AQF108PSS

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm

6,01

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
89 mm para tuberías de 3", colocada.
SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD
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PRECIO

SUBCAPÍTULO D25PSS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PSS PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PSS PURGADOR AUTOMÀTIC
BEU11113PSS

u

CÓDIGO

UD

RESUMEN

D25LL3

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
D25LL4

APARTADO BEU5PSS TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PSS TERMÒMETRE
u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

12,25

CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO BEU6PSS MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PSS MANÒMETRE
u

D25LL5PSS

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Valula esfera palanca 2" inox

10,58

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

APARTADO D25DPSS DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanerPSS Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPSS Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPSS Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
m

SUBAPARTADO D26LLPSS LLAVES COMPUERTA
mE20VC020PSS

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

D28LL1PSS

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

SUBCAPÍTULO D28PSS ILUMINACIÓN
APARTADO D28APSS ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AFSPSS ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
D28AFS1PSS

u

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

14,10

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,

SUBCAPÍTULO D34PSS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO D34JPSS PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO D34JAPSS PUERTAS METÁLICAS
D34JA012PSS

ud

PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

SUBCAPÍTULO D36PSS COMPTATGE SISTEMA TREND

28,14

EW7731M6000SS

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

36,02

EW7731M5200SS

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

41,91

EW7731M4000SS

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

m

u

1.220,17

MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
EW1101CC390SS

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un

76,34

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de
dificultat alt, i col.locat superficialment.

u

Página

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

182,73

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3
/ h, DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions
CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

27 de agosto de 2018

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.

CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
D25DA060PSS

1.776,63

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.

TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
m

2.255,44

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

D25DA050PSS

194,14

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una
cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100
mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E
como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del
DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t
de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso
de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de
conformidad; de una hoja abatible de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre
automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

21,78

VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

m

49,89

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta
puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25DA040PSS

850,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

13,09

CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

m

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

SUBAPARTADO D25DAPSS TUBERÍA DE ACERO

D25DA030PSS

224,26

SUBAPARTADO D28LLPSS TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

m

VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

ELEMENTO FoHPSS Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPSS Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

D25DA020PSS

ud

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer
inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

m

201,19

DOSCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
mE20VC030PSS

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm
de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC
y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN
806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref.
TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

FoHCCLd20PSS

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

7,10

SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
m

ud

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro,
acer inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.
FoFCCLd40PSS

146,06

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

FoFCCLd20PSS

106,74

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

BEU6U001PSS

77,27

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

6,20

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre

BEU57555PSS

PRECIO

APARTADO D25LPSS LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPSS LLAVES DE ESFERA

55

27 de agosto de 2018

Página

56

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS 1
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

EW1101CC280SS

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

PRECIO
178,62

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3
m3 / h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1445003PSS

u

Mascareta,protecció respiratòria

UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
H1455710PSS

SUBCAPÍTULO D49PSS GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FSS RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PSS RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
ud

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

337,05

Comprobacio de cabal i ajust valvules

20,00

Desinfeccio canonades

750,00

H145K4B9PSS

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

8,86

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Parella botes mitja canya

u

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

u

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

u

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

6,77

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

5,31

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

4,61
H147L005PSS

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169

u

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
7,50

H147M007PSS

H147N000PSS

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

u

Faixa prot.dorsolumbar

Protector auditiu tap escuma

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

0,24

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

H1485140PSS

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

12,40

DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
H1485800PSS

CATORCE EUROS
u

u

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

14,00

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
H1441201PSS

22,97

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
u

21,84

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
H1481242PSS

SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

H1433115PSS

86,07

Faixa de protecció dorsolumbar

6,48

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

H1431101PSS

u

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
u

43,30

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

H142BA00PSS

251,52

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

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

u

13,19

TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
H147D501PSS

SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

H142AC60PSS

2,20

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

u

24,01

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
H1474600PSS

APARTADO 1.1PSS EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

H1423230PSS

5,68

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

31,31

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

u

55,73

VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
H146J364PSS

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

H1421110PSS

u

65,00

SESENTA Y CINCO EUROS

u

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

35,16

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

H1411111PSS

52,10

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H1465376PSS

TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

H

u

1,09

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.

ES1000EPSS

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U

36,78

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
H1464420PSS

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

E243423APSS

u

6,12

OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
H1463253PSS

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

ES1000DPSS

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ML

5,27

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

ES1000BPSS

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

M2

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

SUBCAPÍTULO D51PSS SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PSS MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

ES1000FPSS

5,05

CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
H145K397PSS

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

M2

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

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

VEINTE EUROS

ES1000APSS

u

CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe
ud

2,20

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
H145B002PSS

SUBCAPÍTULO D50PSS CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPSS PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPSS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

D50PO210PSS

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

ud

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
H1459630PSS

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

ComprobacPSS

1,56

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D49FL1701FPSS

PRECIO

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

0,70

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

16,97

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1488580PSS

u

Davantal p/sold.,serratge

PRECIO
23,58

CÓDIGO

UD

RESUMEN

HQUZM000PSS

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

u

DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
HQU1531APSS

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

25,39

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

mes

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

60,72

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001
HQU1H53APSS

SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
m2

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

4,48

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
m

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

HQU1A50APSS

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

HQU27502PSS

Senyal manual p/senyalis.

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

10,96

DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
HQU25201PSS

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

31,84

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

u

HQU2QJ02PSS

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

H16F1004PSS

h

Formació Seg.Salut

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

5,11
HQUAP000PSS

u

Curs.prim.aux+socorr

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

39,29
H16F1003PSS

u

Reunió comitè S/S 6 pers.

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

1,37

CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

APARTADO 1.5SS MEDICINA PREVENTIVA
HQUAM000PSS

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

23,05

CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
HQUA3100PSS

VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

37,72

SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
HQU2D102PSS

u

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

51,44

SUBCAPÍTULO U22PSS CERRAJERÍA
APARTADO U22MPSS ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO U22MAPSS ENREJADOS
U22MA105PSS

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

m²

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado

59,06

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
HQU2E001PSS

67,27

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

APARTADO 1.3PSS IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
h

103,08

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

H15Z1001PSS

30,00

TREINTA EUROS
HQUA2100PSS

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
u

Reconeixement med.

2,25

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
HBC1JF01PSS

u

Reconeixement mèdic

UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
m

123,17

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
HBC1D081PSS

177,50

Curset de primers auxilis i socorrisme

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
m

17,19

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBC19081PSS

177,16

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
u

54,25

APARTADO 1.4SS DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
HBBAF004PSS

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

24,89

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
u

u

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAE001PSS

TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
HQU22301PSS

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
HBBAC005PSS

13,74

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

u

17,24

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Senyal manual per a senyalista
HBBAA005PSS

156,78

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
u

mes

47,53

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

HBB20005PSS

146,78

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

4,99

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
HBB11111PSS

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H152J105PSS

mes

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

APARTADO 1.2PSS SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
H151A1K1PSS

224,78

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
H15B2002PSS

17,19

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
H148B580PSS

PRECIO

84,86

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
HQU2GF01PSS

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

51,63

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
HQU2P001PSS

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

1,75

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HQUA1100PSS

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

103,70

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTOL 9 PLANTA TERCERA NORD
SUBCAPÍTULO U01PTN MANO DE OBRA
APARTADO U01FPTN MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPTN INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PTN FONTANERÍA
U01FY105PTN

h

BEU6U001PTN

16,00

Oficial 1ª calefactor

16,00

FoFCCLd20PTN

Oficial primera climatización

16,50

ELEMENTO U01FY6PTN ELECTRICIDAD
h

Encargado especializado instalación eléctrica

20,00

VEINTE EUROS
U01FY625PTN

h

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Oficial especializado instalación eléctrica

m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

18,00

DIECIOCHO EUROS
h

FoFCCLd25PTN

Técnico programador

36,00

TREINTA Y SEIS EUROS

h

Oficial 1ª pintor

15,50

QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D14PTN ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APTN SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPTN SOSTRE TIPUS PLAQUES
D14AP195PTN

m²

28,00

FoFCCLd40PTN

VEINTIOCHO EUROS

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1"-30 mm

3,83

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
34 mm para tuberías de 1", colocada.
m

FoHCCLd20PPTN m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

4,39

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
D25DA010PTN

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

18,75

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

28,14

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

6,20

VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

D25DA050PTN

APARTADO BEU5PTN TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PTN TERMÒMETRE
Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

12,25

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

41,91

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

27 de agosto de 2018

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=22mm,g=1,2mm,soldat capil.,

DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D25DA030PTN

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre

u

m

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

BEU57555PTN

14,10

SUBAPARTADO D25DAPTN TUBERÍA DE ACERO

SUBCAPÍTULO D25PTN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PTN PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PTN PURGADOR AUTOMÀTIC
u

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

5,23

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.

BEU11113PTN

13,09

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
48 mm para tuberías de 1 1/2", colocada.
D16AQF107PTN

m

ELEMENTO FoHPTN Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPPTN Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
D16AQF105PTN

8,32

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm
de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC
y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN
806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref.
TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

SUBCAPÍTULO D16PTN AISLAMIENTOS
APARTADO D16APTN AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPTN INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPTN CANALIZACIONES
m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

D16AQF103PTN

m

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.

SUBAPARTADO U01FZPTN VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PTN PINTURAS
U01FZ101PTN

7,10

SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ELEMENTO U01FY9PTN INFORMÁTICA
U01FY905PTN

10,58

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
U01FY620PTN

u

APARTADO D25DPTN DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontaneríaPTN Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPTN Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPTN Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

ELEMENTO U01FY3PTN CLIMATIZACIÓN
h

PRECIO

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Oficial 1ª fontanero

DIECISEIS EUROS
U01FY310PTN

RESUMEN

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

DIECISEIS EUROS
h

UD

APARTADO BEU6PTN MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PTN MANÒMETRE

ELEMENTO U01FY2PTN CALEFACCIÓN
U01FY205PTN

CÓDIGO

Página
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

APARTADO D25LPTN LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPTN LLAVES DE ESFERA
D25LL2

CÓDIGO

Valvula esfera palanca 1" inox

49,15

D28AA401PTN

Vàlvula esfera 1", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.
Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

106,74

ud

LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

D28AO025PTN

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

ud

EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

201,19

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro,
acer inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
DOSCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D28LLPTN TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

850,00

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D28AFSPTN ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
D28AFS1PTN

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

m

u

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

5,55

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

SUBCAPÍTULO D36PTN COMPTATGE SISTEMA TREND
EW7731M600PTN

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5,92

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

EW7731M520PTN

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO D27KPTN PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KAPTN PUNTO DE LUZ SENCILLO
ud

EW7731M400PTN

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
EW1101CC39PTN

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D27KGPTN PULSADORES
PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

37,26

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5
y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm²,
incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor
unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.

u

29,28

VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

43,99

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo"
D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e
instalado.
CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D49FL1701FPTN

ud

Página

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

337,05

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D28PTN ILUMINACIÓN

27 de agosto de 2018

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

SUBCAPÍTULO D49PTN GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPTN RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PTN RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

APARTADO D27OPTN BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPTN BASES ESTANCAS
ud

EW1101AC12PTN

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 2,5
m3 / h, DN15, Tº Max 90 ° C i distància entre vies de 110mm. Compatible amb mòduls comunicacions

TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D27OD110PTN

182,73

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3
/ h, DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
ud

1.220,17

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.

31,88

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

D27KG305PTN

1.776,63

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.

CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

D27KA001PTN

2.255,44

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D27JL010PTN

49,89

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta
puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

SUBCAPÍTULO D27PTN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO D27JPTN CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JLPTN USOS VARIOS
D27JL005PTN

88,06

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar
blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de
carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y
difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

SUBAPARTADO D26LLPTN LLAVES COMPUERTA

D28LL1PTN

43,09

SUBAPARTADO D28AOPTN ALUMBRADO DE EMERGENCIA

CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
ud

PRECIO

CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

mE20VC020PTN

RESUMEN

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral,
electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y
conexionado.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
D25LL4

UD

APARTADO D28APTN ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AAPTN LUMINARIAS DE SUPERFICIE
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO D50PTN CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPTN PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPTN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
ComprobacPTN

ud

CÓDIGO

UD

RESUMEN

H145K397PTN

u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

Comprobacio de cabal i ajust valvules

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

20,00
H145K4B9PTN

VEINTE EUROS
ud

36,78

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

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe
D50PO210PTN

PRECIO

Desinfeccio canonades

u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

52,10

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

750,00

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
H1463253PTN

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

6,12

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
ES1000FPTN

M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

8,86

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

H1464420PTN

ML

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

u

Parella botes mitja canya

1,09

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
ES1000DPTN

U

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

35,16

H1465376PTN

TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

u

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

65,00

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
SESENTA Y CINCO EUROS
ES1000EPTN

H

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

31,31

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
H146J364PTN

u

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
u

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

6,77

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
u

H1474600PTN

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

5,31

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

4,61

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169
u

H147L005PTN

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

u

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

6,48
u

Faixa prot.dorsolumbar

Protector auditiu tap escuma

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0,24

H1481242PTN

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

14,00

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
H1485140PTN

u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

u

DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

0,70

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

H1485800PTN

u

Mascareta,protecció respiratòria

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

H148B580PTN

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

u

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

25,39

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
H15B2002PTN

u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

60,72

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
u

23,58

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

5,05

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
H145B002PTN

Davantal p/sold.,serratge

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
u

u

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

2,20

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
H1459630PTN

16,97

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
H1488580PTN

UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

1,56

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
H1455710PTN

u

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
H1445003PTN

12,40

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

CATORCE EUROS
H1441201PTN

22,97

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
u

21,84

Faixa de protecció dorsolumbar

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
H1433115PTN

86,07

OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
H147N000PTN

SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

43,30

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
H1431101PTN

251,52

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
H147M007PTN

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

7,50

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
H142BA00PTN

u

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
H142AC60PTN

13,19

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
u

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
H147D501PTN

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
H1423230PTN

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
H1421110PTN

2,20

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

APARTADO 1.1PTN EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H1411111PTN

24,01

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.
E243423APTN

5,68

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ES1000BPTN

55,73

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

SUBCAPÍTULO D51PTN SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PTN MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
ES1000APTN

u

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

5,27

SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

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
CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

APARTADO 1.2PTN SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
H151A1K1PTN

m2

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

CÓDIGO

UD

RESUMEN

HQU1H53APTN

mes

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
m

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

4,99

HQU1A50APTN

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

47,53

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

u

Senyal manual p/senyalis.

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

HQU27502PTN

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
HQU25201PTN

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
u

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
HQU22301PTN

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

u

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

5,11

HQU2QJ02PTN

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
u

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

39,29

APARTADO 1.4PTN DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

H16F1004PTN

h

Formació Seg.Salut

m

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

1,37

DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
HQUAP000PTN

u

Curs.prim.aux+socorr

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
m

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

2,25

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

H16F1003PTN

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
HQUAM000PTN

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

103,08

CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
HQUA3100PTN

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

37,72

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

67,27

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
u

30,00

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

APARTADO 1.3PTN IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

HQU2D102PTN

Reconeixement med.

TREINTA EUROS
HQUA2100PTN

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
h

u

Reconeixement mèdic

24,89

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

H15Z1001PTN

123,17

APARTADO 1.5PTN MEDICINA PREVENTIVA
VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

u

Reunió comitè S/S 6 pers.

23,05

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
HBBAC005PTN

u

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
HBC1JF01PTN

177,50

Curset de primers auxilis i socorrisme

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
HBC1D081PTN

17,19

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
HBC19081PTN

177,16

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
HBBAF004PTN

54,25

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
HBBAE001PTN

13,74

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

31,84

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

17,24

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

10,96

Senyal manual per a senyalista
HBBAA005PTN

156,78

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
HBB20005PTN

mes

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
HBB11111PTN

146,78

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

4,48

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
H152J105PTN

PRECIO

SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

51,44

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
HQU2E001PTN

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

84,86

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
HQU2GF01PTN

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

51,63

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
HQU2P001PTN

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

1,75

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HQUA1100PTN

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

103,70

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
HQUZM000PTN

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

17,19

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
HQU1531APTN

mes

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

224,78

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

27 de agosto de 2018

Página

67

27 de agosto de 2018

Página

68

CUADRO DE PRECIOS 1
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTOL 10 PLANTA TERCERA SUD
SUBCAPÍTULO U01PTS MANO DE OBRA
APARTADO U01FPTS MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPTS INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PTS FONTANERÍA
U01FY105PPTS

h

CÓDIGO

UD

RESUMEN

BEU11113PTS

Oficial 1ª fontanero

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

16,00

SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO U01FY2PTS CALEFACCIÓN
h

Oficial 1ª calefactor

16,00

APARTADO BEU5PTS TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PTS TERMÒMETRE
BEU57555PTS

DIECISEIS EUROS
h

Oficial primera climatización

16,50

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO U01FY6PTS ELECTRICIDAD
U01FY620PTS

h

Encargado especializado instalación eléctrica

U01FY625PTS

h

Oficial especializado instalación eléctrica

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

20,00

DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO BEU6PTS MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PTS MANÒMETRE
BEU6U001PTS

u

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

18,00

DIECIOCHO EUROS

ELEMENTO U01FY9PTS INFORMÁTICA
h

Técnico programador

36,00

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO D25DPTS DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanePTS Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPTS Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPTS Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
FoFCCLd20PTS

TREINTA Y SEIS EUROS

h

Oficial 1ª pintor

15,50

QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D01PTS DEMOLICIONES
APARTADO D01EPTS DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS
D01EA025PTS

m²

DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR

6,74

m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó revestimiento similar de
una de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros
a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.

LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

3,53

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja,
medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.
TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D14PTS ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APTS SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPTS SOSTRE TIPUS PLAQUES
D14AP195PTS

m²

28,00

FoFCCLd40PTS

4,11

m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

FoHCCLd20PTS

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

m

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

4,39

CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

4,84

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
60 mm para tuberías de 2", colocada.

CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D25DAPTS TUBERÍA DE ACERO
D25DA020PTS

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

5,23

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.
m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,

21,78

VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D25DA030PTS

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

28,14

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
D16AQF108PTS

m

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D16AQF107PTS

14,10

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
48 mm para tuberías de 1 1/2", colocada.
D16AQF106PTS

13,09

ELEMENTO FoHPTS Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPTS Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
m

8,32

TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
42 mm para tuberías de 1 1/4", colocada.
D16AQF105PTS

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm
de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC
y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN
806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref.
TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

VEINTIOCHO EUROS

SUBCAPÍTULO D16PTS AISLAMIENTOS
APARTADO D16APTS AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPTS INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPTS CANALIZACIONES
m

m

OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

D16AQF104PTS

7,10

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.

APARTADO D01GPTS DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
m²

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
FoFCCLd25PTS

SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D01GD010PTS

m

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

SUBAPARTADO U01FZPTS VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PTS PINTURAS
U01FZ101PTS

10,58

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

VEINTE EUROS

U01FY905PTS

12,25

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

ELEMENTO U01FY3PTS CLIMATIZACIÓN
U01FY310PTS

6,20

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre

DIECISEIS EUROS
U01FY205PTS

PRECIO

SUBCAPÍTULO D25PTS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PTS PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PTS PURGADOR AUTOMÀTIC

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm

6,01

D25DA040PTS

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

36,02

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
89 mm para tuberías de 3", colocada.

TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
D25DA050PTS

SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

41,91

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

D25DA060PTS

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un

76,34

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de
dificultat alt, i col.locat superficialment.

CÓDIGO

UD

RESUMEN

EW7731M6000TS

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO D25LPTS LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPTS LLAVES DE ESFERA

EW7731M5200TS

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

EW7731M4800TS

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

EW1101CC460TS

EW1101CC280TS

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

201,19

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro,
acer inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

224,26

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer
inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

SUBCAPÍTULO D49PTS GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FTS RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PTS RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
D49FL1701FPTS

SUBAPARTADO D28LLPTS TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

ud

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

850,00

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D28PTS ILUMINACIÓN
APARTADO D28APTS ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AFSPTS ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
D28AFS1PTS

u

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

49,89

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta
puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

ud

Comprobacio de cabal i ajust valvules

20,00

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe
VEINTE EUROS
D50PO210PTS

ud

Desinfeccio canonades

750,00

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

SUBCAPÍTULO D34PTS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO D34JPTS PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO D34JAPTS PUERTAS METÁLICAS
ud

SUBCAPÍTULO D50PTS CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50TSPTS PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPTS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
ComprobacPTS

CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D34JA012PTS

337,05

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
D28LL1PTS

178,62

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

DOSCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
ud

202,69

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3
m3 / h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

SUBAPARTADO D26LLPTS LLAVES COMPUERTA

mE20VC030PTS

1.481,79

DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 16 m3
/ h, DN40, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 300MM. Compatible amb mòduls comunicacions

146,06

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

ud

u

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

mE20VC020PTS

1.776,63

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connexió embridada, QP = 10 m3 / h i PN16, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

106,74

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

Valula esfera palanca 2" inox

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

D25LL5PTS

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.

77,27

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.
D25LL4

2.255,44

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D25LL3

PRECIO

SUBCAPÍTULO D36PTS COMPTATGE SISTEMA TREND

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

194,14

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una
cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100
mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E
como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del
DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t
de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso
de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de
conformidad; de una hoja abatible de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre
automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

SUBCAPÍTULO D51PTS SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6TS MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
ES1000APTS

M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

6,12

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.
SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
ES1000FPTS

M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

8,86

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.
OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ES1000BPTS

ML

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

1,09

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.
UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
ES1000DPTS

U

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

35,16

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E243423APTS

U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

65,00

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
SESENTA Y CINCO EUROS
ES1000EPTS

H

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

31,31

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.
TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

APARTADO 1.1TS EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H1411111PTS

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

CÓDIGO

UD

RESUMEN

H147D501PTS

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

5,31

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

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
H147L005PTS

CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
H1423230PTS

u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

u

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
H147N000PTS

u

Faixa prot.dorsolumbar

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

6,48

H1481242PTS

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

Protector auditiu tap escuma

0,24

H1485140PTS

u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

14,00

H1485800PTS

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CATORCE EUROS
u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

0,70

H1488580PTS

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
u

u

Davantal p/sold.,serratge

Mascareta,protecció respiratòria

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1,56

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
H148B580PTS

UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
H1455710PTS

u

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

5,27

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

36,78

H152J105PTS

m

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
HBB11111PTS

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

HBB20005PTS

Parella botes mitja canya

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

u

24,89

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
HBBAE001PTS

u

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

5,11

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
HBBAF004PTS

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

u

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

39,29

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2,20

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
HBC19081PTS

m

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

1,37

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
u

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

24,01

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
H1474600PTS

31,84

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
u

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
HBBAC005PTS

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H146J364PTS

u

5,68

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

10,96

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2
H1465376PTS

Senyal manual p/senyalis.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
HBBAA005PTS

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
u

u

Senyal manual per a senyalista

55,73

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

H1464420PTS

47,53

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

52,10

CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
u

4,99

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
H1463253PTS

4,48

CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
u

m2

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

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

H145K4B9PTS

60,72

SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
H151A1K1PTS

CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

APARTADO 1.2TS SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

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
H145K397PTS

u

5,05

CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
u

25,39

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
H145B002PTS

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
H15B2002PTS

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
u

u

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

2,20

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
H1459630PTS

23,58

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
H1445003PTS

16,97

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
H1441201PTS

12,40

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
H1433115PTS

22,97

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
H1431101PTS

21,84

Faixa de protecció dorsolumbar

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
u

86,07

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

7,50

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
H142BA00PTS

43,30

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
H147M007PTS

CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
H142AC60PTS

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

4,61

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169

251,52

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

6,77

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
H1421110PTS

PRECIO

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

13,19

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

HBC1D081PTS

m

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

PRECIO
2,25

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

CÓDIGO
H16F1004PTS

u

RESUMEN

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

h

Formació Seg.Salut

HQUAP000PTS

u

Curs.prim.aux+socorr

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

APARTADO 1.3TS IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

37,72

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

H16F1003PTS

u

51,44

HQUAM000PTS

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

HQUA2100PTS

103,08

HQUA3100PTS

u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

67,27

SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

1,75

UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQUA1100PTS

u

CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
51,63

CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
u

30,00

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2P001PTS

Reconeixement med.

TREINTA EUROS

84,86

OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
u

u

Reconeixement mèdic

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01PTS

123,17

APARTADO 1.5TS MEDICINA PREVENTIVA

CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
u

Reunió comitè S/S 6 pers.

CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU2E001PTS

u

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
HQU2D102PTS

177,50

Curset de primers auxilis i socorrisme

VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
h

17,19

DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

23,05

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

H15Z1001PTS

PRECIO

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
HBC1JF01PTS

UD

APARTADO 1.4TS DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

SUBCAPÍTULO U22PTS CERRAJERÍA
APARTADO U22MPTS ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO U22MAPTS ENREJADOS
U22MA105PTS

m²

103,70

Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado

59,06

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
HQUZM000PTS

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

17,19

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
HQU1531APTS

mes

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

224,78

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
HQU1H53APTS

mes

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

146,78

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
HQU1A50APTS

mes

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

156,78

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
HQU27502PTS

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

17,24

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
HQU25201PTS

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

13,74

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
HQU22301PTS

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

54,25

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
HQU2QJ02PTS

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

177,16

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTOL 11 PLANTA QUARTA NORD
SUBCAPÍTULO U01PQN MANO DE OBRA
APARTADO U01FPQN MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPQN INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PQN FONTANERÍA
U01FY105PQN

h

BEU6U001PQN

16,00

Oficial 1ª calefactor

16,00

FoFCCLd20PQN

Oficial primera climatización

16,50

ELEMENTO U01FY6PQN ELECTRICIDAD
h

Encargado especializado instalación eléctrica

20,00

VEINTE EUROS
U01FY625PQN

h

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Oficial especializado instalación eléctrica

m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

18,00

DIECIOCHO EUROS
h

FoFCCLd25PQN

Técnico programador

36,00

TREINTA Y SEIS EUROS

h

Oficial 1ª pintor

15,50

QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D14PQN ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APQN SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPQN SOSTRE TIPUS PLAQUES
D14AP195PQN

m²

28,00

FoFCCLd40PQN

VEINTIOCHO EUROS

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

4,39

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
48 mm para tuberías de 1 1/2", colocada.
m

FoHCCLd20PQN

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

4,84

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm

D25DA030PQN

m

28,14

VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
D25DA040PQN

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

36,02

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

6,20

TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

D25DA060PQN

APARTADO BEU5PQN TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PQN TERMÒMETRE
Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

12,25

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un

76,34

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de
dificultat alt, i col.locat superficialment.

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

27 de agosto de 2018

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre

u

14,10

CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

BEU57555PQN

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

SUBAPARTADO D25DAPQN TUBERÍA DE ACERO

SUBCAPÍTULO D25PQN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PQN PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PQN PURGADOR AUTOMÀTIC
u

m

6,01

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
89 mm para tuberías de 3", colocada.

BEU11113PQN

13,09

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
60 mm para tuberías de 2", colocada.
D16AQF108PQN

m

ELEMENTO FoHPQN Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPQN Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D16AQF106PQN

8,32

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm
de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC
y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN
806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref.
TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

SUBCAPÍTULO D16PQN AISLAMIENTOS
APARTADO D16APQN AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPQN INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPQN CANALIZACIONES
m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

D16AQF105PQN

m

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.

SUBAPARTADO U01FZPQN VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PQN PINTURAS
U01FZ101PQN

7,10

SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ELEMENTO U01FY9PQN INFORMÁTICA
U01FY905PQN

10,58

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
U01FY620PQN

u

APARTADO D25DPQN DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanerPQN Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPQN Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPQN Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

ELEMENTO U01FY3PQN CLIMATIZACIÓN
h

PRECIO

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Oficial 1ª fontanero

DIECISEIS EUROS
U01FY310PQN

RESUMEN

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

DIECISEIS EUROS
h

UD

APARTADO BEU6PQN MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PQN MANÒMETRE

ELEMENTO U01FY2PQN CALEFACCIÓN
U01FY205PQN

CÓDIGO
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

APARTADO D25LPQN LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPQN LLAVES DE ESFERA
D25LL4

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

106,74

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

CÓDIGO

D28AA401PQN

Valula esfera palanca 2" inox

146,06

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

D28AO025PQN

VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

224,26

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

850,00

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

ud

EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

D28AFS1PQN

u

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

5,55

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

SUBCAPÍTULO D36PQN COMPTATGE SISTEMA TREND
EW7731M480PQN u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

5,92

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

EW1101CC39PQN u

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
EW1101CC28PQN u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D27KGPQN PULSADORES
PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

37,26

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5
y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm²,
incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor
unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.

SUBCAPÍTULO D49PQN GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPQN RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PQN RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
D49FL1701FPQN

TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ud

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

43,99

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo"
D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e
instalado.

ud

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

337,05

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

APARTADO D27OPQN BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPQN BASES ESTANCAS
D27OD110PQN

178,62

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3
m3 / h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
ud

182,73

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3
/ h, DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

31,88

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

D27KG305PQN

1.220,17

MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

APARTADO D27KPQN PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KAPQN PUNTO DE LUZ SENCILLO
ud

EW7731M400PQN u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.

CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

D27KA001PQN

1.481,79

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connexió embridada, QP = 10 m3 / h i PN16, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
m

49,89

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta
puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

SUBCAPÍTULO D27PQN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO D27JPQN CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JLPQN USOS VARIOS

D27JL010PQN

88,06

SUBAPARTADO D28AFSPQN ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

m

43,09

OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D28LLPQN TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

D27JL005PQN

LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar
blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de
carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y
difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer
inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

D28LL1PQN

ud

CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D26LLPQN LLAVES COMPUERTA
ud

PRECIO

SUBAPARTADO D28AOPQN ALUMBRADO DE EMERGENCIA

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
mE20VC030PQN

RESUMEN

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral,
electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y
conexionado.

CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
D25LL5PQN

UD

SUBCAPÍTULO D28PQN ILUMINACIÓN
APARTADO D28APQN ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AAPQN LUMINARIAS DE SUPERFICIE

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D50PQN CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPQN PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPQN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ComprobacPQN

ud

Comprobacio de cabal i ajust valvules

20,00

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe
VEINTE EUROS
D50PO210PQN

ud

Desinfeccio canonades

750,00

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO D51PQN SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PQN MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
ES1000APQN

M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1463253PQN

u

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

6,12

SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

H1464420PQN

OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ES1000BPQN

ML

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

8,86

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.
Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

1,09

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
U

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

65,00

SESENTA Y CINCO EUROS
H

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

31,31

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

5,31

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

4,61

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

H147L005PQN
7,50

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Protector auditiu tap escuma

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

u

Faixa prot.dorsolumbar

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

0,70

Mascareta,protecció respiratòria

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

H1488580PQN
2,20

Davantal p/sold.,serratge

23,58

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
H148B580PQN

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

5,05

u

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

25,39

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
u

u

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
H145B002PQN

16,97

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

1,56

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
u

12,40

DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
H1485800PQN

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
H1459630PQN

22,97

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
u

21,84

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
H1455710PQN

86,07

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
H1485140PQN

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

14,00

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
H1445003PQN

43,30

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
H1481242PQN

CATORCE EUROS
u

u

0,24

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
H1441201PQN

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

Faixa de protecció dorsolumbar

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
u

u

OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
H147N000PQN

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
H1433115PQN

251,52

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

6,48

SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
H1431101PQN

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795
H147M007PQN

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
H142BA00PQN

13,19

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
u

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169
H142AC60PQN

u

TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
H147D501PQN

CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
u

2,20

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

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
H1423230PQN

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
H1474600PQN

SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

u

6,77

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
H1421110PQN

24,01

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

APARTADO 1.1PQN EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
u

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
H146J364PQN

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
H1411111PQN

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
ES1000EPQN

5,68

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H1465376PQN

TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
U

Parella botes mitja canya

35,16

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.
E243423APQN

u

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.
ES1000DPQN

55,73

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.
ES1000FPQN

PRECIO

H15B2002PQN

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

5,27

u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

60,72

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

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

SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
H145K397PQN

u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

36,78

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió
màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
H145K4B9PQN

u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

52,10

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

APARTADO 1.2PQN SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
H151A1K1PQN

m2

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

CÓDIGO

UD

RESUMEN

HQU1H53APQN

mes

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
m

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

4,99

HQU1A50APQN

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

47,53

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

u

Senyal manual p/senyalis.

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

HQU27502PQN

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
HQU25201PQN

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
u

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
HQU22301PQN

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

u

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

24,89

HQU2QJ02PQN

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

APARTADO 1.4PQN DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
H16F1004PQN

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

h

Formació Seg.Salut

DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
u

HQUAP000PQN

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

H16F1003PQN

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Reunió comitè S/S 6 pers.

CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
HQUAM000PQN

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

2,25

u

Reconeixement med.

HQUA2100PQN

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

23,05

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 1.3PQN IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
h

HQUA3100PQN

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

37,72

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

u

u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

67,27

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
HQU2D102PQN

103,08

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

H15Z1001PQN

30,00

Reconeixement mèdic
TREINTA EUROS

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
u

123,17

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
HBC1JF01PQN

177,50

APARTADO 1.5PQN MEDICINA PREVENTIVA

UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
m

u

1,37

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
HBC1D081PQN

Curs.prim.aux+socorr

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
m

u

Curset de primers auxilis i socorrisme

39,29

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBC19081PQN

17,19

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

5,11

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
HBBAF004PQN

177,16

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
u

u

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAE001PQN

54,25

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
HBBAC005PQN

13,74

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

31,84

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

17,24

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

10,96

Senyal manual per a senyalista
HBBAA005PQN

156,78

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
HBB20005PQN

mes

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
HBB11111PQN

146,78

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

4,48

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
H152J105PQN

PRECIO

SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

51,44

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
HQU2E001PQN

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

84,86

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
HQU2GF01PQN

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

51,63

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
HQU2P001PQN

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

1,75

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HQUA1100PQN

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

103,70

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
HQUZM000PQN

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

17,19

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
HQU1531APQN

mes

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

224,78

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTOL 12 PLANTA QUARTA SUD
SUBCAPÍTULO U01PQS MANO DE OBRA
APARTADO U01FPQS MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPQS INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PQS FONTANERÍA
U01FY105PQS

h

CÓDIGO

UD

RESUMEN

BEU11113PQS

Oficial 1ª fontanero

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

16,00

SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO U01FY2PQS CALEFACCIÓN
h

Oficial 1ª calefactor

16,00

APARTADO BEU5PQS TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PQS TERMÒMETRE
BEU57555PQS

DIECISEIS EUROS
h

Oficial primera climatización

16,50

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO U01FY6PQS ELECTRICIDAD
U01FY620PQS

h

Encargado especializado instalación eléctrica

U01FY625PQS

h

Oficial especializado instalación eléctrica

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

20,00

DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO BEU6PQS MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PQS MANÒMETRE
BEU6U001PQS

u

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

18,00

DIECIOCHO EUROS

ELEMENTO U01FY9PQS INFORMÁTICA
h

Técnico programador

36,00

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO D25DPQS DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanerPQS Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPQS Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPQS Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
FoFCCLd20PQS

TREINTA Y SEIS EUROS

h

Oficial 1ª pintor

15,50

QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D01PQS DEMOLICIONES
APARTADO D01EPQS DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS
D01EA025PQS

m²

DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR

6,74

m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó revestimiento similar de
una de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros
a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.

LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

3,53

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja,
medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.
TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D14PQS ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APQS SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPQS SOSTRE TIPUS PLAQUES
D14AP195PQS

m²

28,00

FoFCCLd40PQS

4,39

m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

FoHCCLd20PQS

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

m

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

4,84

CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

5,23

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.

CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D25DAPQS TUBERÍA DE ACERO
D25DA030PQS

m

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

28,14

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
D16AQF108PQS

14,10

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
60 mm para tuberías de 2", colocada.
D16AQF107PQS

13,09

ELEMENTO FoHPQS Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPQS Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
m

8,32

TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
48 mm para tuberías de 1 1/2", colocada.
D16AQF106PQS

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm
de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC
y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN
806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref.
TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

VEINTIOCHO EUROS

SUBCAPÍTULO D16PQS AISLAMIENTOS
APARTADO D16APQS AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPQS INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPQS CANALIZACIONES
m

m

OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

D16AQF105PQS

7,10

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.

APARTADO D01GPQS DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
m²

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
FoFCCLd25PQS

SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D01GD010PQS

m

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

SUBAPARTADO U01FZPQS VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PQS PINTURAS
U01FZ101PQS

10,58

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

VEINTE EUROS

U01FY905PQS

12,25

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

ELEMENTO U01FY3PQS CLIMATIZACIÓN
U01FY310PQS

6,20

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre

DIECISEIS EUROS
U01FY205PQS

PRECIO

SUBCAPÍTULO D25PQS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PQS PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PQS PURGADOR AUTOMÀTIC

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm

6,01

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
89 mm para tuberías de 3", colocada.

VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
D25DA040PQS

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

36,02

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

D25DA050PQS

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

41,91

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

D25DA060PQS

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un

76,34

CÓDIGO

UD

EW1101CC280QS u

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de
dificultat alt, i col.locat superficialment.

RESUMEN

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

APARTADO D25LPQS LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPQS LLAVES DE ESFERA
Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

106,74

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

SUBCAPÍTULO D49PQS GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPQS RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PQS RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
D49FL1701FPQS

Valula esfera palanca 2" inox

146,06

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.
CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D26LLPQS LLAVES COMPUERTA
mE20VC020PQS

ud

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

201,19

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro,
acer inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ud

Comprobacio de cabal i ajust valvules

VEINTE EUROS
ud

Desinfeccio canonades

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

SUBCAPÍTULO D51PQS SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PQS MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

850,00

ES1000APQS

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
ES1000FPQS

49,89

ES1000BPQS

1,09

U

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

35,16

TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E243423APQS

PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

31,31

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
H1411111PQS

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

6,77

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
H1421110PQS

u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

5,31

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
CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

4,61

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169
CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
H142AC60PQS

u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

7,50

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

2.255,44

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

H142BA00PQS

u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

6,48

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

1.481,79

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connexió embridada, QP = 10 m3 / h i PN16, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H1431101PQS

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

H

APARTADO 1.1PQS EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN80 connexió embridada, QP = 40 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

65,00

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

2.604,44

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

SESENTA Y CINCO EUROS
ES1000EPQS

H1423230PQS

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

194,14

SUBCAPÍTULO D36PQS COMPTATGE SISTEMA TREND

EW1101CC390QS u

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

EW7731M480PQS u

ML

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
ES1000DPQS

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una
cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100
mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E
como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del
DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t
de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso
de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de
conformidad; de una hoja abatible de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre
automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

EW7731M600PQS u

8,86

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

SUBCAPÍTULO D34PQS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO D34JPQS PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO D34JAPQS PUERTAS METÁLICAS

EW7731M700PQS u

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ud

M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta
puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

D34JA012PQS

6,12

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

SUBCAPÍTULO D28PQS ILUMINACIÓN
APARTADO D28APQS ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AFSPQS ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
u

750,00

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

SUBAPARTADO D28LLPQS TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

D28AFS1PQS

20,00

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe
D50PO210PQS

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
D28LL1PQS

ud

224,26

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer
inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

337,05

SUBCAPÍTULO D50PQS CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPQS PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPQS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
ComprobacPQS

VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

DOSCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
mE20VC030PQS

ud

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
D25LL5PQS

178,62

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3
m3 / h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D25LL4

PRECIO

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

u

Protector auditiu tap escuma

0,24

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
182,73

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3
/ h, DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
H1433115PQS

u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

14,00

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CATORCE EUROS
H1441201PQS

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

0,70

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1445003PQS

u

Mascareta,protecció respiratòria

PRECIO
1,56

CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1488580PQS

u

Davantal p/sold.,serratge

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
u

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2,20

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

H148B580PQS

u

u

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5,05

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

H15B2002PQS

u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

u

SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

5,27

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

APARTADO 1.2PQS SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
H151A1K1PQS

u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

36,78

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

u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Parella botes mitja canya

HBBAC005PQS

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

24,01

HBBAE001PQS

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

2,20

u

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

13,19

u

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
HBBAF004PQS

u

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

251,52

m

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
HBC1D081PQS

m

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

43,30

APARTADO 1.3PQS IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
H15Z1001PQS

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
86,07

HQU2D102PQS

u

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Faixa prot.dorsolumbar

CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
21,84

HQU2E001PQS

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

22,97
HQU2GF01PQS

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

12,40

CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
HQU2P001PQS

DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

51,63

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
H1485800PQS

84,86

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

51,44

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
H1485140PQS

37,72

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
u

23,05

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

Faixa de protecció dorsolumbar
H1481242PQS

2,25

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
HBC1JF01PQS

OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
u

1,37

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813
H147N000PQS

39,29

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
HBC19081PQS

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
u

5,11

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795
H147M007PQS

24,89

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
u

31,84

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

H147L005PQS

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
u

u

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
H147D501PQS

10,96

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
u

Senyal manual p/senyalis.

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

5,68

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
H1474600PQS

u

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
HBBAA005PQS

VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
u

47,53

Senyal manual per a senyalista

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H146J364PQS

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
HBB20005PQS

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

u

55,73

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2
H1465376PQS

4,99

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
u

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
HBB11111PQS

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

H1464420PQS

m

52,10

CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
u

4,48

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
H1463253PQS

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H152J105PQS

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
H145K4B9PQS

m2

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
H145K397PQS

60,72

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
H145B002PQS

25,39

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
H1459630PQS

23,58

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
H1455710PQS

PRECIO

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

1,75

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

16,97

UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HQUA1100PQS

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

103,70

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

27 de agosto de 2018
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

HQUZM000PQS

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

PRECIO
17,19

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
HQU1531APQS

mes

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

224,78

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

U01FY205PCN

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

146,78

U01FY620PCN

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

156,78

U01FY625PCN

U01FY905PCN

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

17,24

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

13,74

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

54,25

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

APARTADO 1.4PQS DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

U01FZ101PCN

D14AP195PCN

h

Oficial especializado instalación eléctrica

h

Técnico programador

h

m²

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

177,50

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1"-30 mm

Reunió comitè S/S 6 pers.

123,17

Reconeixement med.

30,00

103,08

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

67,27

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

5,23

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

6,20

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre

SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

m²

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

SUBCAPÍTULO D25PCN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PCN PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PCN PURGADOR AUTOMÀTIC
BEU11113PCN

SUBCAPÍTULO U22PQS CERRAJERÍA
APARTADO U22MPQS ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO U22MAPQS ENREJADOS
U22MA105PQS

m

CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
HQUA3100PQS

4,39

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.

TREINTA EUROS
Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D16AQF107PCN

Reconeixement mèdic
u

m

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
48 mm para tuberías de 1 1/2", colocada.

CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

HQUA2100PQS

3,83

TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
D16AQF105PCN

APARTADO 1.5PQS MEDICINA PREVENTIVA
u

28,00

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
34 mm para tuberías de 1", colocada.

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

HQUAM000PQS

15,50

SUBCAPÍTULO D16PCN AISLAMIENTOS
APARTADO D16APCN AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPCN INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPCN CANALIZACIONES

17,19

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
u

36,00

Oficial 1ª pintor

Curset de primers auxilis i socorrisme

H16F1003PQS

18,00

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

D16AQF103PCN

Formació Seg.Salut

Curs.prim.aux+socorr

20,00

SUBCAPÍTULO D14PCN ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APCN SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPCN SOSTRE TIPUS PLAQUES

DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
u

Encargado especializado instalación eléctrica

SUBAPARTADO U01FZPCN VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PCN PINTURAS

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
HQUAP000PQS

h

VEINTIOCHO EUROS
177,16

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
h

16,50

QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

H16F1004PQS

Oficial primera climatización

TREINTA Y SEIS EUROS

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
u

h

ELEMENTO U01FY9PCN INFORMÁTICA

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2QJ02PQS

16,00

DIECIOCHO EUROS

TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
u

Oficial 1ª calefactor

VEINTE EUROS

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU22301PQS

h

ELEMENTO U01FY6PCN ELECTRICIDAD

DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
u

16,00

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU25201PQS

Oficial 1ª fontanero

ELEMENTO U01FY3PCN CLIMATIZACIÓN
U01FY310PCN

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
u

h

DIECISEIS EUROS

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU27502PQS

PRECIO

ELEMENTO U01FY2PCN CALEFACCIÓN

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
mes

RESUMEN

DIECISEIS EUROS

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A50APQS

UD

CAPÍTULO CAPÍTOL 13 PLANTA CINQUENA NORD
SUBCAPÍTULO U01PCN MANO DE OBRA
APARTADO U01FPCN MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPCN INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PCN FONTANERÍA
U01FY105PCN

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
HQU1H53APQS

CÓDIGO

SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado

59,06

APARTADO BEU5PCN TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PCN TERMÒMETRE
BEU57555PCN

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

12,25

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

27 de agosto de 2018
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

APARTADO BEU6PCN MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PCN MANÒMETRE
BEU6U001PCN

u

CÓDIGO

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

10,58

D25LL2

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d
DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

SUBAPARTADO D26LLPCN LLAVES COMPUERTA
mE20VC020PCN

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

DOSCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

8,32

D28LL1PCN

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

SUBCAPÍTULO D27PCN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO D27J CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JL USOS VARIOS
D27JL005

m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13,09
D27JL010

m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D27JT BANDEJAS PARA CIRCUITOS
D27JT105

m

BANDEJA UNEX DE 60x100 mm

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

14,10

VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO D27K PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KA PUNTO DE LUZ SENCILLO
D27KA001

ud

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D27KG PULSADORES

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=22mm,g=1,2mm,soldat capil.,

18,75

D27KG305

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

28,14

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

ud

37,26

TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

APARTADO D27O BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPSN BASES ESTANCAS
D27OD11PSN

VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

41,91

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

ud

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

43,99

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo"
D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e
instalado.

CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

27 de agosto de 2018

PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5
y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm²,
incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor
unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.

DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

m

31,88

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25DA050PCN

20,63

m. Bandeja de u23x (pvc-m1 rohs) serie 66 de Unex, de color gris, perforada, de 60x100 mm,
sin separadores, ref.66100, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes y montada sobre soportes horizontales.

SUBAPARTADO D25DAPCN TUBERÍA DE ACERO

m

5,92

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

D25DA030PCN

5,55

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

m

850,00

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

D25DA010PCN

201,19

SUBAPARTADO D28LLPCN TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

ELEMENTO FoHPCN Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPCN Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
m

ud

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro,
acer inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm
de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC
y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN
806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref.
TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

FoHCCLd20PCN

106,74

CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
m

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

7,10

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.
FoFCCLd40PCN

49,15

CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
m

PRECIO

Valvula esfera palanca 1" inox

D25LL4

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.
FoFCCLd25PCN

RESUMEN

Vàlvula esfera 1", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

APARTADO D25DPCN DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanerPCN Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPCN Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPCN Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
FoFCCLd20PCN

UD

APARTADO D25LPCN LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPCN LLAVES DE ESFERA

CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

APARTADO D27JPCN CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JLPCN USOS VARIOS
D27JL005PCN

m

CÓDIGO

EW7731M600PCN u

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

EW7731M520PCN u

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

EW7731M400PCN u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

31,88

EW1101CC390CN u

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

EW1101CC280CN u

PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

SUBCAPÍTULO D49PCN GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPCN RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PCN RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D49FL1701F6PC

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

43,99

ComprobacPCN
43,09

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral,
electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y
conexionado.

20,00

ud

Desinfeccio canonades

750,00

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

88,06

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar
blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de
carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y
difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

SUBCAPÍTULO D51PCN SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PCN MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
ES1000APCN

M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

6,12

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.
SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
ES1000FPCN

M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

8,86

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.
OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ES1000BPCN

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

1,09

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D28AFSPCN ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

ML

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
u

Comprobacio de cabal i ajust valvules

VEINTE EUROS

SUBAPARTADO D28AOPCN ALUMBRADO DE EMERGENCIA

D28AFS1PCN

ud

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe
D50PO210PCN

CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
ud

337,05

SUBCAPÍTULO D50PCN CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPCN PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPCN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

SUBCAPÍTULO D28PCN ILUMINACIÓN
APARTADO D28APCN ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AAPCN LUMINARIAS DE SUPERFICIE

D28AO025PCN

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

ud

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo"
D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e
instalado.

ud

178,62

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

APARTADO D27OPCN BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPCN BASES ESTANCAS

D28AA401PCN

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3
m3 / h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

37,26

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5
y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm²,
incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor
unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.

ud

182,73

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D27KGPCN PULSADORES

D27OD110PCN

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3
/ h, DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
ud

1.220,17

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.

CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

D27KG305PCN

1.776,63

MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO D27KPCN PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KAPCN PUNTO DE LUZ SENCILLO
ud

2.255,44

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.

5,92

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

D27KA001PCN

PRECIO

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
m

RESUMEN

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

5,55

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
D27JL010PCN

UD

SUBCAPÍTULO D36PCN COMPTATGE SISTEMA TREND

49,89

ES1000DPCN

U

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

35,16

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta
puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E243423APCN

CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

65,00

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
SESENTA Y CINCO EUROS
ES1000EPCN

H

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

31,31

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.
TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

APARTADO 1.1PCN EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H1411111PCN

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

CÓDIGO

UD

RESUMEN

H147D501PCN

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

5,31

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

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
H147L005PCN

CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
H1423230PCN

u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

u

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
H147N000PCN

u

Faixa prot.dorsolumbar

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

6,48

H1481242PCN

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

Protector auditiu tap escuma

0,24

H1485140PCN

u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

14,00

H1485800PCN

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CATORCE EUROS
u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

0,70

H1488580PCN

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
u

u

Davantal p/sold.,serratge

Mascareta,protecció respiratòria

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1,56

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
H148B580PCN

UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
H1455710PCN

u

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

5,27

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

36,78

H152J105PCN

m

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
HBB11111PCN

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

HBB20005PCN

Parella botes mitja canya

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

u

24,89

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
HBBAE001PCN

u

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

5,11

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
HBBAF004PCN

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

u

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

39,29

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2,20

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
HBC19081PCN

m

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

1,37

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
u

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

24,01

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
H1474600PCN

31,84

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
u

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
HBBAC005PCN

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H146J364PCN

u

5,68

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

10,96

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2
H1465376PCN

Senyal manual p/senyalis.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
HBBAA005PCN

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
u

u

Senyal manual per a senyalista

55,73

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

H1464420PCN

47,53

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

52,10

CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
u

4,99

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
H1463253PCN

4,48

CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
u

m2

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

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

H145K4B9PCN

60,72

SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
H151A1K1PCN

CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

APARTADO 1.2PCN SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

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
H145K397PCN

u

5,05

CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
u

25,39

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
H145B002PCN

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
H15B2002PCN

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
u

u

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

2,20

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
H1459630PCN

23,58

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
H1445003PCN

16,97

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
H1441201PCN

12,40

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
H1433115PCN

22,97

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
H1431101PCN

21,84

Faixa de protecció dorsolumbar

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
u

86,07

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

7,50

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
H142BA00PCN

43,30

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
H147M007PCN

CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
H142AC60PCN

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

4,61

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169

251,52

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

6,77

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
H1421110PCN

PRECIO

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

13,19

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

HBC1D081PCN

m

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

PRECIO
2,25

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

CÓDIGO
H16F1004PCN

u

RESUMEN

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

h

Formació Seg.Salut

HQUAP000PCN

u

Curs.prim.aux+socorr

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

APARTADO 1.3PCN IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

37,72

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

H16F1003PCN

u

51,44

HQUAM000PCN

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

HQUA2100PCN

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

103,08

CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
51,63

HQUA3100PCN

u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

67,27

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
u

30,00

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2P001PCN

Reconeixement med.

TREINTA EUROS

84,86

OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
u

u

Reconeixement mèdic

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01PCN

123,17

APARTADO 1.5PCN MEDICINA PREVENTIVA

CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
u

Reunió comitè S/S 6 pers.

CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU2E001PCN

u

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
HQU2D102PCN

177,50

Curset de primers auxilis i socorrisme

VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
h

17,19

DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

23,05

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

H15Z1001PCN

PRECIO

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
HBC1JF01PCN

UD

APARTADO 1.4PCN DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

1,75

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HQUA1100PCN

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

103,70

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
HQUZM000PCN

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

17,19

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
HQU1531APCN

mes

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

224,78

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
HQU1H53APCN

mes

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

146,78

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
HQU1A50APCN

mes

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

156,78

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
HQU27502PCN

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

17,24

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
HQU22301PCN

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

54,25

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
HQU25201PCN

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

13,74

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
HQU2QJ02PCN

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

177,16

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTOL 14 PLANTA CINQUENA SUD
SUBCAPÍTULO U01PCS MANO DE OBRA
APARTADO U01FPCS MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPCS INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PCS FONTANERÍA
U01FY105PCS

h

CÓDIGO

UD

RESUMEN

BEU11113PCS

Oficial 1ª fontanero

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

16,00

SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO U01FY2PCS CALEFACCIÓN
h

Oficial 1ª calefactor

16,00

APARTADO BEU5PCS TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PCS TERMÒMETRE
BEU57555PCS

DIECISEIS EUROS
h

Oficial primera climatización

16,50

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO U01FY6PCS ELECTRICIDAD
U01FY620PCS

h

Encargado especializado instalación eléctrica

U01FY625PCS

h

Oficial especializado instalación eléctrica

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

20,00

DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO BEU6PCS MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PCS MANÒMETRE
BEU6U001PCS

u

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

18,00

DIECIOCHO EUROS

ELEMENTO U01FY9PCS INFORMÁTICA
h

Técnico programador

36,00

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO D25DPCS DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanerPCS Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPCS Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPCS Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
FoFCCLd20PCS

TREINTA Y SEIS EUROS

h

Oficial 1ª pintor

15,50

QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D01PCS DEMOLICIONES
APARTADO D01EPCS DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS
D01EA025PCS

m²

DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR

6,74

m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó revestimiento similar de
una de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros
a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.

LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

3,53

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja,
medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.
TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D14PCS ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APCS SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPCS SOSTRE TIPUS PLAQUES
D14AP195PCS

m²

28,00

FoFCCLd40PCS

3,83

m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

FoHCCLd20PCS

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

m

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

4,11

CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

4,84

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
60 mm para tuberías de 2", colocada.

CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D25DAPCS TUBERÍA DE ACERO
D25DA010PCS

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

5,23

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=22mm,g=1,2mm,soldat capil.,

18,75

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D16AQF107PCS

14,10

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
42 mm para tuberías de 1 1/4", colocada.
D16AQF106PCS

13,09

ELEMENTO FoHPCS Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPCS Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
m

8,32

TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
34 mm para tuberías de 1", colocada.
D16AQF104PCS

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm
de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC
y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN
806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref.
TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

VEINTIOCHO EUROS

SUBCAPÍTULO D16PCS AISLAMIENTOS
APARTADO D16APCS AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPCS INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPCS CANALIZACIONES
m

m

OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

D16AQF103PCS

7,10

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.

APARTADO D01GPCS DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
m²

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
FoFCCLd25PCS

SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D01GD010PCS

m

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

SUBAPARTADO U01FZPCS VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PCS PINTURAS
U01FZ101PCS

10,58

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

VEINTE EUROS

U01FY905PCS

12,25

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

ELEMENTO U01FY3PCS CLIMATIZACIÓN
U01FY310PCS

6,20

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre

DIECISEIS EUROS
U01FY205PCS

PRECIO

SUBCAPÍTULO D25PCS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PCS PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PCS PURGADOR AUTOMÀTIC

DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D25DA020PCS

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,

21,78

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

D25DA040PCS

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

36,02

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
D25DA050PCS

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

41,91

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

APARTADO D25LPCS LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPCS LLAVES DE ESFERA
D25LL2PCS

Valvula esfera palanca 1" inox

49,15

Vàlvula esfera 1", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

CÓDIGO

D49FL1701FPCS

Valula esfera palanca 2" inox

RESUMEN

146,06

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

ud

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

77,27

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.
SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D50PCS CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPCS PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPCS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
ComprobacPCS

ud

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

ud

Comprobacio de cabal i ajust valvules

VEINTE EUROS

201,19
D50PO210PCS

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro,
acer inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

20,00

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

SUBAPARTADO D26LLPCS LLAVES COMPUERTA
mE20VC020PCS

337,05

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
D25LL3PCS

PRECIO

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
D25LL5PCS

UD

SUBCAPÍTULO D49PCS GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPCS RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PCS RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

ud

Desinfeccio canonades

750,00

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

DOSCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
mE20VC030PCS

ud

VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

224,26

SUBCAPÍTULO D51PCS SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PCS MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer
inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

ES1000APCS

SUBAPARTADO D28LLPCS TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
D28LL1

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

ES1000BPCS

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

49,89

SUBCAPÍTULO D34PCS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO D34JPCS PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO D34JAPCS PUERTAS METÁLICAS

E243423APCS

PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

65,00

H

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

31,31

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.
TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO 1.1PCS EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H1411111PCS

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

6,77

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
H1421110PCS

u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

5,31

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
CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
H1423230PCS

u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

4,61

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169
CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

1.776,63

H142AC60PCS

1.220,17

H142BA00PCS

MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

7,50

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

6,48

SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

u

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.
H1431101PCS

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 16 m3
/ h, DN40, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 300MM. Compatible amb mòduls comunicacions

u

Protector auditiu tap escuma

0,24

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

202,69

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
H1433115PCS

u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

14,00

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

u

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.

EW1101CC280CS u

35,16

SESENTA Y CINCO EUROS

194,14

SUBCAPÍTULO D36PCS COMPTATGE SISTEMA TREND

EW1101CC460CS u

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

EW7731M400PCS u

U

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.

ES1000EPCS

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una
cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100
mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E
como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del
DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t
de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso
de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de
conformidad; de una hoja abatible de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre
automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

EW7731M520PCS u

1,09

TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ud

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
ES1000DPCS

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta
puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

D34JA012PCS

ML

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

SUBCAPÍTULO D28PCS ILUMINACIÓN
APARTADO D28APCS ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AFSPCS ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
u

8,86

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

850,00

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

D28AFS1PCS

6,12

SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
ES1000FPCS

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

CATORCE EUROS
178,62

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3
m3 / h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

H1441201PCS

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

0,70

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

H1445003PCS

u

Mascareta,protecció respiratòria

1,56

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
H1455710PCS

u

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

2,20

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1459630PCS

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

PRECIO
5,05

CÓDIGO

UD

RESUMEN

H15B2002PCS

u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
u

SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 1.2PCS SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

5,27

H151A1K1PCS

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
u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

36,78

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

u

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

m

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

52,10

HBB11111PCS

u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

HBB20005PCS

Parella botes mitja canya

HBBAC005PCS

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

HBBAE001PCS

2,20

13,19

251,52

HBBAF004PCS

HBC19081PCS

HBC1D081PCS

m

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

m

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

43,30

H15Z1001PCS

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

HQU2D102PCS

u

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

21,84

HQU2E001PCS

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

22,97

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
HQU2GF01PCS

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

12,40
HQU2P001PCS

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Davantal p/sold.,serratge

u

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

103,70

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
HQUZM000PCS

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

17,19

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

23,58

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

H148B580PCS

1,75

UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HQUA1100PCS

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

16,97

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
H1488580PCS

u

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
u

51,63

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
H1485800PCS

84,86

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

51,44

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
H1485140PCS

37,72

TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
86,07

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

23,05

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
u

2,25

VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Faixa de protecció dorsolumbar
H1481242PCS

1,37

APARTADO 1.3PCS IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

Faixa prot.dorsolumbar

39,29

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
u

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813
H147N000PCS

u

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
u

5,11

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795
H147M007PCS

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBC1JF01PCS

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
u

u

UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

H147L005PCS

24,89

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
u

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
H147D501PCS

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
u

31,84

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
H1474600PCS

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

24,01

VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
u

u

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H146J364PCS

10,96

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

5,68

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

Senyal manual p/senyalis.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
HBBAA005PCS

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2
H1465376PCS

u

Senyal manual per a senyalista

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
u

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

55,73

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

H1464420PCS

47,53

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
u

4,99

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
H1463253PCS

4,48

CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H152J105PCS

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
H145K4B9PCS

m2

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
H145K397PCS

60,72

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
H145B002PCS

PRECIO

DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
25,39

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

HQU1531APCS

mes

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

PRECIO
224,78

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
HQU1H53APCS

mes

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

146,78

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

156,78

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

17,24

ELEMENTO U01FY2MV CALEFACCIÓN
U01FY205MV

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

13,74

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

54,25

U01FY620MV

h

Oficial primera climatización

U01FZ101

h

Encargado especializado instalación eléctrica

h

Oficial especializado instalación eléctrica

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

h

D16AQF109MV

m

Formació Seg.Salut

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 5"-40 mm

17,19

ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
D16AQF111MV

Curs.prim.aux+socorr

Reunió comitè S/S 6 pers.

123,17

CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

APARTADO 1.5PCS MEDICINA PREVENTIVA
Reconeixement med.

30,00

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 6"-40 mm

TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D25MVST INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1MV PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01MV PURGADOR AUTOMÀTIC
BEU11113MV

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

TREINTA EUROS
u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

103,08

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
HQUA3100PCS

u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

67,27

SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U22PCS CERRAJERÍA
APARTADO U22MPCS ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO U22MAPCS ENREJADOS
m²

u

12,25

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

U22MA105PCS

SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

APARTADO BEU5MV TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01MV TERMÒMETRE
BEU57555MV

CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

6,20

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre

Reconeixement mèdic
HQUA2100PCS

13,56

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
169 mm para tuberías de 6", colocada.

177,50

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

u

11,93

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
140 mm para tuberías de 5", colocada.

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

HQUAM000PCS

10,03

DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS
D16AQF110MV

Curset de primers auxilis i socorrisme

u

15,50

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 4"-40 mm

177,16

DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

H16F1003PCS

18,00

Oficial 1ª pintor

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
u

20,00

SUBCAPÍTULO D16MVST AISLAMIENTOS
APARTADO D16AMV AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQMV INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFMV CANALIZACIONES

APARTADO 1.4PCS DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

HQUAP000PCS

16,50

SUBAPARTADO U01FZMV VARIOS
ELEMENTO U01FZ1 PINTURAS

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
h

16,00

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
114 mm para tuberías de 4", colocada.

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

H16F1004PCS

Oficial 1ª calefactor

ELEMENTO U01FY6MV ELECTRICIDAD

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
u

h

QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2QJ02PCS

16,00

DIECIOCHO EUROS

TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
u

Oficial 1ª fontanero

DIECISEIS EUROS

U01FY625MV

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU22301PCS

h

VEINTE EUROS

DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
u

PRECIO

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU25201PCS

U01FY105MV

U01FY310MV

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
u

RESUMEN

ELEMENTO U01FY3MV CLIMATIZACIÓN

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU27502PCS

UD

CAPÍTULO CAPÍTOL 15 MONTANTS VERTICALS (SALES TÈCNIQUES)
SUBCAPÍTULO U01MVST MANO DE OBRA
APARTADO U01FMV MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYMV INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1MV FONTANERÍA

DIECISEIS EUROS

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
HQU1A50APCS

CÓDIGO

DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO BEU6MV MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01MV MANÒMETRE
BEU6U001MV

u

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

10,58

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d
DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado

59,06

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

APARTADO D25DMV DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D25DAMV TUBERÍA DE ACERO
D25DA080MV

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=104.2mm 2B

110,20

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 104.2 mm de diàmetre nominal
2B, i col.locat superficialment.
CIENTO DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
D25DA090MV

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=129.2 mm 2B

137,12

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 129.2 mm de diàmetre nominal
2B, i col.locat superficialment.
CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
D25DA100MV

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=154.2 mm 2B

165,31

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 154.2 mm de diàmetre nominal
2B, i col.locat superficialment.
CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

APARTADO D25LMV LLAVES
SUBAPARTADO mE20VSMV VÁLVULAS EQUILIBRADORAS
M01MV

CÓDIGO

Valv.equilib.rosca.5" Amb Vàlvula Buidat

1.042,46

ES1000AMV

Vàlvula d'equilibrat embridada , de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de
cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris, instal·lada. Accessoris d'acer inoxidable.

RESUMEN

PRECIO

M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

6,12

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.
SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

MIL CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
M02MV

UD

SUBCAPÍTULO D51MVST SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6MV MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

Valv.equilib.rosca.6" Amb Vàlvula Buidat

ES1000FMV

M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

1.250,95

Vàlvula d'equilibrat roscada, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb
joc d'accessoris i amb dispositiu de buidat, tipus TA-STAD de Tour & Andersson o equivalent,
instal.lada. Accessoris connexionat d'acer inoxidable.

8,86

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.
OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ES1000BMV

ML

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

1,09

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.
UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ES1000DMV

Valvula retenció 4" inox

E243423AMV

Valvula retenció 5" inox

H

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

APARTADO 1.1MV EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H1411111MV

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

H1421110MV

Valvula esfera palanca 1" inox

u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

49,15

Vàlvula esfera 1", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
H1423230MV

u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

77,27

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
H142AC60MV

u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
850,00

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

H142BA00MV

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

Protector auditiu tap escuma

0,24

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
H1433115MV

u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

14,00

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
CATORCE EUROS
H1441201MV

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

0,70

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
H1445003MV

u

Mascareta,protecció respiratòria

1,56

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
H1455710MV

Comprobacio de cabal i ajust valvules

VEINTE EUROS
Desinfeccio canonades

u

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

750,00

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

2,20

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

20,00

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe
ud

u

337,05

SUBCAPÍTULO D50MVST CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PMV PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POMV INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

D50PO210MV

6,48

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

ud

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H1431101MV

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

ComprobacMV

u

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

SUBCAPÍTULO D49MVST GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FMV RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701MV RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
ud

7,50

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

SUBAPARTADO D28LLMV TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

D49FL1701F6MV

4,61

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169

CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

5,31

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

SUBAPARTADO D25LLMV LLAVES DE ESFERA

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

6,77

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

353,08

Vàlvula de retenció 6", a disc PN 63 Construcció: acer inox. CF8M (316) microfusión. Extrems: rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1). Disc i ressort: AISI 316. PN63, temp: -20ºC +240ºC.

D28LL1MV

31,31

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

D25LL3MV

65,00

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

Vàlvula de retenció 5", a disc PN 63 Construcció: acer inox. CF8M (316) microfusión. Extrems: rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1). Disc i ressort: AISI 316. PN63, temp: -20ºC +240ºC.

D25LL2MV

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

SESENTA Y CINCO EUROS
ES1000EMV

294,23

Vàlvula retenció 6" inox

U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

VR03MV

35,16

TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

235,38

Vàlvula de retenció 4", a disc PN 63 Construcció: acer inox. CF8M (316) microfusión. Extrems: rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1). Disc i ressort: AISI 316. PN63, temp: -20ºC +240ºC.

VR02MV

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.

SUBAPARTADO mE20VRMV VÁLVULAS DE RETENCIÓN
VR01MV

U

H1459630MV

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

5,05

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
H145B002MV

u

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

5,27

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
CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
H145K397MV

u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

36,78

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió
màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
H145K4B9MV

u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

52,10

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD
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H1463253MV

u

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

PRECIO
55,73

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

CÓDIGO
H151A1K1MV

u

Parella botes mitja canya

H152J105MV

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

13,19

HBBAC005MV

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

43,30

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

u

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

u

m

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Faixa prot.dorsolumbar

m

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

21,84
HBC1JF01MV

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

22,97

APARTADO 1.3MV IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
H15Z1001MV

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
HQU2D102MV

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

u

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Davantal p/sold.,serratge

HQU2E001MV

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

84,86

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

23,58

OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
HQU2GF01MV

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

51,63

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

25,39

CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
u

51,44

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

16,97

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
H15B2002MV

37,72

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

12,40

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
u

23,05

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

H148B580MV

2,25

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

1,37

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
H1488580MV

39,29

UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
HBC1D081MV

DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
u

5,11

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
H1485800MV

24,89

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

86,07

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

u

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
HBC19081MV

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
H1485140MV

31,84

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
u

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
HBBAF004MV

Faixa de protecció dorsolumbar
H1481242MV

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
u

10,96

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
HBBAE001MV

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813
H147N000MV

Senyal manual p/senyalis.

251,52

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
u

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795
H147M007MV

47,53

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

2,20

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

H147L005MV

u

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
HBBAA005MV

TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
u

4,99

Senyal manual per a senyalista

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
H147D501MV

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
HBB20005MV

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
u

m

24,01

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
H1474600MV

4,48

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
u

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
HBB11111MV

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H146J364MV

m2

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

PRECIO

CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
5,68

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2
H1465376MV

RESUMEN

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
H1464420MV

UD

APARTADO 1.2MV SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

HQU2P001MV

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

1,75

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

60,72

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

HQUA1100MV

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

103,70

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
HQUZM000MV

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

17,19

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
HQU1531AMV

mes

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

224,78

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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HQU1H53AMV

mes

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

PRECIO
146,78

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
HQU1A50AMV

mes

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

156,78

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
HQU27502MV

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

17,24

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
HQU25201MV

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

13,74

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
HQU22301MV

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

54,25

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
HQU2QJ02MV

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

177,16

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

APARTADO 1.4MV DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
H16F1004MV

h

Formació Seg.Salut

17,19

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
HQUAP000MV

u

Curs.prim.aux+socorr

177,50

Curset de primers auxilis i socorrisme
CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
H16F1003MV

u

Reunió comitè S/S 6 pers.

123,17

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

APARTADO 1.5MV MEDICINA PREVENTIVA
HQUAM000MV

u

Reconeixement med.

30,00

Reconeixement mèdic
TREINTA EUROS
HQUA2100MV

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

103,08

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
HQUA3100MV

u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

67,27

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

CAPÍTULO CAPÍTOL 1 PLANTA SOTERRANI
SUBCAPÍTULO U01PSOT MANO DE OBRA
APARTADO U01FPSOT MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPSOT INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PSOT FONTANERÍA

APARTADO BEU6PSOT MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PSOT MANÒMETRE

U01FY105PSOT

h

BEU6U001PSOT

h

TOTAL PARTIDA...........................................

Oficial 1ª fontanero
Mano de obra.................................................

16,00

APARTADO D25DPSOT DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D25DAPSOT TUBERÍA DE ACERO

TOTAL PARTIDA...........................................

16,00

D25DA110PSOT

h

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=204.2 mm 2B

Oficial 1ª calefactor
Mano de obra.................................................

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................

16,00

Mano de obra.................................................

16,50

TOTAL PARTIDA...........................................

16,50

TOTAL PARTIDA...........................................

mE20VC050PSOT ud

Oficial primera climatización

U01FY625PSOT

h

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN150 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 6" de diámetro, d'acer inox, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

h

Encargado especializado instalación eléctrica
Mano de obra.................................................

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00

Mano de obra.................................................

18,00

TOTAL PARTIDA...........................................

18,00

U01FZ101PSOT

h

m²

Mano de obra.................................................

15,50

TOTAL PARTIDA...........................................

15,50

530,32

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

u

1.150,00

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

TOTAL PARTIDA...........................................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,30
0,23

TOTAL PARTIDA...........................................

3,53

u

2.604,44

Comptador d'aigua sèrie EW171 per a aigua freda amb certificat M

Comptador d'aigua sèrie EW171 per a aigua freda amb certificat MID, Q3 = 40 m3 / h, DN50, Tº
Max 30 ° C i distància entre vies de 200MM. Compatible amb mòduls de comunicacions. connexions embridades
TOTAL PARTIDA...........................................

291,81

SUBCAPÍTULO D49PSOT GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPSOT RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PSOT RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

D49FL1701F6PS

Resto de obra y materiales...............................

28,00

TOTAL PARTIDA...........................................

28,00

ud

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.
Resto de obra y materiales...............................

337,05

TOTAL PARTIDA...........................................

337,05

SUBCAPÍTULO D50PSOT CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPSOT PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPSOT INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 8"-40 mm

ComprobacioPS

ud

Comprobacio de cabal i ajust valvules

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,49
15,38

TOTAL PARTIDA...........................................

16,87

D50PO210PSOT

ud

TOTAL PARTIDA...........................................

12,25

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00

Resto de obra y materiales...............................

750,00

TOTAL PARTIDA...........................................

750,00

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,78
0,34

TOTAL PARTIDA...........................................

6,12

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,78
3,08

TOTAL PARTIDA...........................................

8,86

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,91
0,18

TOTAL PARTIDA...........................................

1,09

Desinfeccio canonades

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

Resto de obra y materiales...............................

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

SUBCAPÍTULO D25PSOT INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU5PSOT TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PSOT TERMÒMETRE
u

530,32

TOTAL PARTIDA...........................................

TOTAL PARTIDA...........................................

EW1710AC5000S

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
219 mm para tuberías de 8", colocada.

BEU57555PSOT

Resto de obra y materiales...............................

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN80 connexió embridada, QP = 40 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

SUBCAPÍTULO D16PSOT AISLAMIENTOS
APARTADO D16APSOT AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPSOT INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPSOT CANALIZACIONES
m

420,44

SUBCAPÍTULO D36PSOT COMPTATGE SISTEMA TREND
EW7731M7000PS

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

D16AQF112PSOT

TOTAL PARTIDA...........................................
VÁLVULAS DE COMPUERTA DN200 mm.

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

SUBCAPÍTULO D14PSOT ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APSOT SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPSOT SOSTRE TIPUS PLAQUES
m²

20,54
399,90

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 8" de diámetro, d'acer inox, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

D28LL1PSOT

Oficial 1ª pintor

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja,
medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.

D14AP195PSOT

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

SUBAPARTADO D28LLPSOT TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

SUBCAPÍTULO D01PSOT DEMOLICIONES
APARTADO D01GPSOT DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
D01GD010PSOT

mE20VC0VCOSOT ud

Oficial especializado instalación eléctrica

SUBAPARTADO U01FZPSOT VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PSOT PINTURAS

198,35

APARTADO D25LPSOT LLAVES
SUBAPARTADO D26LLPSOT LLAVES COMPUERTA

ELEMENTO U01FY6PSOT ELECTRICIDAD
U01FY620PSOT

10,58

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 204.2 mm de diàmetre nominal
2B, i col.locat superficialment.

ELEMENTO U01FY3PSOT CLIMATIZACIÓN
U01FY310PSOT

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

ELEMENTO U01FY2PSOT CALEFACCIÓN
U01FY205PSOT

u

PRECIO

SUBCAPÍTULO D51PSOT SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PSOT MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
ES1000APSOT

M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

ES1000FPSOT

M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

ES1000BPSOT

ML

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

ES1000DPSOT

U

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.
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Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,32
24,84

TOTAL PARTIDA...........................................

35,16
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

E243423APSOT

U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1463253PSOT

u

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
TOTAL PARTIDA...........................................
ES1000EPSOT

H

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

65,00

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.
Mano de obra.................................................

31,31

TOTAL PARTIDA...........................................

31,31

H1464420PSOT

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Resto de obra y materiales...............................

u

6,77

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

H1465376PSOT

H1423230PSOT

u

5,31

TOTAL PARTIDA...........................................

5,31

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169

H142AC60PSOT

u

Resto de obra y materiales...............................

4,61

TOTAL PARTIDA...........................................

4,61

H142BA00PSOT

u

Resto de obra y materiales...............................

7,50

TOTAL PARTIDA...........................................

7,50

u

H1474600PSOT

6,48

TOTAL PARTIDA...........................................

6,48

TOTAL PARTIDA...........................................
u

u

u

u

u

u

u

13,19

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

u

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

14,00

Resto de obra y materiales...............................

43,30

TOTAL PARTIDA...........................................

14,00

TOTAL PARTIDA...........................................

43,30

H147M007PSOT

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.
Resto de obra y materiales...............................

0,70

TOTAL PARTIDA...........................................

0,70

Mascareta,protecció respiratòria

H147N000PSOT
Resto de obra y materiales...............................

1,56

TOTAL PARTIDA...........................................

1,56

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

u

Resto de obra y materiales...............................

86,07

TOTAL PARTIDA...........................................

86,07

Resto de obra y materiales...............................

21,84

TOTAL PARTIDA...........................................

21,84

Faixa prot.dorsolumbar

Faixa de protecció dorsolumbar

H1481242PSOT

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
2,20

Resto de obra y materiales...............................

22,97

2,20

TOTAL PARTIDA...........................................

22,97

Resto de obra y materiales...............................

12,40

TOTAL PARTIDA...........................................

12,40

H1485140PSOT

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Resto de obra y materiales...............................

5,05

TOTAL PARTIDA...........................................

5,05

H1485800PSOT

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

Resto de obra y materiales...............................

5,27

TOTAL PARTIDA...........................................

5,27

H1488580PSOT

u

Resto de obra y materiales...............................

16,97

TOTAL PARTIDA...........................................

16,97

Davantal p/sold.,serratge

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

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

H145K4B9PSOT

13,19

TOTAL PARTIDA...........................................

Resto de obra y materiales...............................

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

H145K397PSOT

Resto de obra y materiales...............................

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

u

2,20

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

251,52

H147L005PSOT

TOTAL PARTIDA...........................................

H145B002PSOT

2,20

TOTAL PARTIDA...........................................

0,24

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Resto de obra y materiales...............................

u

u

Resto de obra y materiales...............................

251,52

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

H1459630PSOT

24,01

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

TOTAL PARTIDA...........................................

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

H1455710PSOT

24,01

TOTAL PARTIDA...........................................

Resto de obra y materiales...............................

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

H1445003PSOT

u

Resto de obra y materiales...............................

0,24

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

H1441201PSOT

5,68

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

Protector auditiu tap escuma
Resto de obra y materiales...............................

5,68

TOTAL PARTIDA...........................................

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

H147D501PSOT

Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1433115PSOT

u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

H1431101PSOT

H146J364PSOT

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

55,73

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

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
Resto de obra y materiales...............................

55,73

TOTAL PARTIDA...........................................
Parella botes mitja canya

6,77

TOTAL PARTIDA...........................................
H1421110PSOT

u

Resto de obra y materiales...............................

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

APARTADO 1.1PSOT EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H1411111PSOT

PRECIO

Resto de obra y materiales...............................

36,78

TOTAL PARTIDA...........................................

36,78

H148B580PSOT

u

Resto de obra y materiales...............................

23,58

TOTAL PARTIDA...........................................

23,58

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
Resto de obra y materiales...............................

52,10

TOTAL PARTIDA...........................................

52,10

H15B2002PSOT

u

Resto de obra y materiales...............................

25,39

TOTAL PARTIDA...........................................

25,39

Resto de obra y materiales...............................

60,72

TOTAL PARTIDA...........................................

60,72

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

APARTADO 1.2PSOT SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

APARTADO 1.3PSOT IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

H151A1K1PSOT

H15Z1001PSOT

m2

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

H152J105PSOT

m

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,80
0,68

TOTAL PARTIDA...........................................

4,48

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,81
1,18

TOTAL PARTIDA...........................................

4,99

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

18,23
29,30

TOTAL PARTIDA...........................................

47,53

Resto de obra y materiales...............................

10,96

TOTAL PARTIDA...........................................

10,96

u

HQU2E001PSOT

31,84

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

u

HQU2P001PSOT

u

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,45
7,44

m

u

u

u

u

3,74
81,12

TOTAL PARTIDA...........................................

84,86

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,42
48,21

TOTAL PARTIDA...........................................

51,63

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,89
0,86

TOTAL PARTIDA...........................................

1,75

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

HQUZM000PSOT

h

Resto de obra y materiales...............................

103,70

TOTAL PARTIDA...........................................

103,70

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

TOTAL PARTIDA...........................................

24,89

HQU1531APSOT

Resto de obra y materiales...............................

5,11

TOTAL PARTIDA...........................................

5,11

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

17,94
21,35

TOTAL PARTIDA...........................................

39,29

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs
1,12
0,25

TOTAL PARTIDA...........................................

1,37

2,07
0,18

TOTAL PARTIDA...........................................

2,25

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,61
21,44

TOTAL PARTIDA...........................................

23,05

mes

mes

6,25
16,80

TOTAL PARTIDA...........................................

23,05

224,78

TOTAL PARTIDA...........................................

224,78

Resto de obra y materiales...............................

146,78

TOTAL PARTIDA...........................................

146,78

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU27502PSOT

u

Resto de obra y materiales...............................

156,78

TOTAL PARTIDA...........................................

156,78

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU25201PSOT

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,40
10,84

TOTAL PARTIDA...........................................

17,24

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,95
10,79

TOTAL PARTIDA...........................................

13,74

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Topall p/descàr.camió excav.,ampl.=4m,fusta/met.,desm.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

17,19

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,19

TOTAL PARTIDA...........................................

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A50APSOT
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1H53APSOT

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

mes

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

H153A9F1PSOT

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

HBC1JF01PSOT

51,44

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

HBC1D081PSOT

TOTAL PARTIDA...........................................
Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBC19081PSOT

4,24
47,20

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

HBBAF004PSOT

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQUA1100PSOT

TOTAL PARTIDA...........................................

37,72

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAE001PSOT

u

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

17,69
14,15

37,72

TOTAL PARTIDA...........................................
Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Senyal manual p/senyalis.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01PSOT

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBBAC005PSOT

u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Senyal manual per a senyalista

HBBAA005PSOT

HQU2D102PSOT

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

HBB20005PSOT

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

HBB11111PSOT

h

PRECIO

HQU22301PSOT

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2QJ02PSOT

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,00
48,25

TOTAL PARTIDA...........................................

54,25

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

13,70
163,46

TOTAL PARTIDA...........................................

177,16

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

27 de agosto de 2018

Página

5

27 de agosto de 2018

Página

6

CUADRO DE PRECIOS 2

CUADRO DE PRECIOS 2
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

APARTADO 1.4PSOT DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
H16F1004PSOT

h

H16F1003PSOT

17,19

TOTAL PARTIDA...........................................

17,19

U01AF505PCOL

Equipo perforador especializado
Mano de obra.................................................

32,00

Curset de primers auxilis i socorrisme

TOTAL PARTIDA...........................................

32,00

u

Resto de obra y materiales...............................

177,50

TOTAL PARTIDA...........................................

177,50

Mano de obra.................................................

123,17

TOTAL PARTIDA...........................................

123,17

Resto de obra y materiales...............................

30,00

Reunió comitè S/S 6 pers.

u

Reconeixement med.

30,00

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

u

Resto de obra y materiales...............................

103,08

TOTAL PARTIDA...........................................

103,08

Mano obra Equipo Perforación Taladro

m²

Resto de obra y materiales...............................

67,27

TOTAL PARTIDA...........................................

67,27

24,00

TOTAL PARTIDA...........................................

24,00

Mano obra bloque hormigón 20 cm

U01FN905PCOL

m²

Mano de obra.................................................

9,00

TOTAL PARTIDA...........................................

9,00

m²

Mano obra colocación puerta metálica
Mano de obra.................................................

10,50

TOTAL PARTIDA...........................................

10,50

Mano obra descarga, elevación, distribución y limpieza

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

Mano de obra.................................................

SUBAPARTADO U01FNPCOL COLOCACIONES
U01FN022PCOL

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

h

SUBAPARTADO U01FJPCOL FÁBRICAS
ELEMENTO U01FJ2PCOL BLOQUES HORMIGÓN
U01FJ219PCOL

TOTAL PARTIDA...........................................
u

APARTADO U01FPCOL MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FAPCOL HORMIGONES
ELEMENTO U01FA3PCOL TALADROS
U01FA301PCOL

Reconeixement mèdic

HQUA3100PSOT

h

PRECIO

Curs.prim.aux+socorr

u

APARTADO 1.5PSOT MEDICINA PREVENTIVA

HQUA2100PSOT

RESUMEN

Mano de obra.................................................

Formació Seg.Salut

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

HQUAM000PSOT

UD

CAPÍTULO CAPÍTOL 2 SALA NOVA COL·LECTORS
SUBCAPÍTULO U01PCOL MANO DE OBRA
APARTADO U01APCOL MANO DE OBRA CONVENIO
SUBAPARTADO U01AFPCOL MANO DE OBRA ESPECIAL

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

HQUAP000PSOT

CÓDIGO

Mano de obra.................................................

6,50

TOTAL PARTIDA...........................................

6,50

SUBAPARTADO U01FYPCOL INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PCOL FONTANERÍA
U01FY105PCOL

h

Oficial 1ª fontanero
Mano de obra.................................................

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................

16,00

ELEMENTO U01FY2PCOL CALEFACCIÓN
U01FY205PCOL

h

Oficial 1ª calefactor
Mano de obra.................................................

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................

16,00

ELEMENTO U01FY3PCOL CLIMATIZACIÓN
U01FY310PCOL

h

Oficial primera climatización
Mano de obra.................................................

16,50

TOTAL PARTIDA...........................................

16,50

ELEMENTO U01FY6PCOL ELECTRICIDAD
U01FY620PCOL

U01FY625PCOL

h

h

Encargado especializado instalación eléctrica
Mano de obra.................................................

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00

Oficial especializado instalación eléctrica
Mano de obra.................................................

18,00

TOTAL PARTIDA...........................................

18,00

ELEMENTO U01FY9PCOL INFORMÁTICA
U01FY905PCOL

h

Técnico programador
Mano de obra.................................................

36,00

TOTAL PARTIDA...........................................

36,00

SUBAPARTADO U01FZPCOL VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PCOL PINTURAS
U01FZ101PCOL

h

Oficial 1ª pintor
Mano de obra.................................................

15,50

TOTAL PARTIDA...........................................

15,50

SUBCAPÍTULO D03PCOL RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO
APARTADO D03APCOL TUBERÍAS
SUBAPARTADO D03AGPCOL TUBERÍAS DE PVC
ELEMENTO D03AG0PCOL COLGADAS
D03AG003PCOL

m

TUBERÍA PVC 110 mm COLGADA

m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión por
adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una
pendiente mínima del 1 % , i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,90
5,07

TOTAL PARTIDA...........................................

10,97

ELEMENTO D03AG5PCOL SIFONES
D03AG516PCOL

ud

SIFÓN EN LÍNEA PVC 110 mm

ud. Sifón en línea de PVC serie C, de Jimten, de 110 mm de diámetro, unión por adhesivo, para
prevenir el retorno de olores desde la red general de alcantarillado al sistema de desagüe del edificio, instalado normalmente cerca de la acometida dentro de la finca, i/ p.p. de piezas especiales,
según CTE/DB-HS 5.
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Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,43
82,90

TOTAL PARTIDA...........................................

87,33
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

APARTADO D03DPCOL ARQUETAS, POZOS Y SUMIDEROS
SUBAPARTADO D03DEPCOL SUMIDEROS SIFÓNICOS

APARTADO D25DPCOL DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D25DAPCOL TUBERÍA DE ACERO

D03DE002PCOL

D25DA100PCOL

ud

SUMIDERO SIFÓNICO PVC D=90/110 mm

ud. Sumidero sifónico de PVC D=90/110mm totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

8,39
11,98

TOTAL PARTIDA...........................................

20,37

SUBCAPÍTULO D04PCOL CIMENTACIONES
APARTADO D04PPCOL SOLERAS
SUBAPARTADO D04PAPCOL HORMIGÓN EN SOLERA
D04PA001PCOL

m³

TOTAL PARTIDA...........................................

Valv.equilib.rosca.6" Amb Vàlvula Buidat

Vàlvula d'equilibrat roscada, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb
joc d'accessoris i amb dispositiu de buidat, tipus TA-STAD de Tour & Andersson o equivalent,
instal.lada. Accessoris connexionat d'acer inoxidable.

HORMIGÓN HNE-15/P/20 EN SOLERA

TOTAL PARTIDA...........................................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

47,16
105,84

TOTAL PARTIDA...........................................

153,00

VR03PCOL

Vàlvula retenció 6" inox

Vàlvula de retenció 6", a disc PN 63 Construcció: acer inox. CF8M (316) microfusión. Extrems: rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1). Disc i ressort: AISI 316. PN63, temp: -20ºC +240ºC.
TOTAL PARTIDA...........................................
mE20VC050PCOL ud

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN150 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 6" de diámetro, d'acer inox, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 6"-40 mm

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,49
12,07

TOTAL PARTIDA...........................................

13,56

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION MT 10"-40 mm

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,97
37,18

TOTAL PARTIDA...........................................

40,15

D27LL1PCOL

Col·lector 10" acer inoxidable amb aillament

D27LL2PCOL

Col·lector 8" acer inoxidable amb aillament

D27LL3PCOL

Col·lector 12" acer inoxidable amb aillament

D28LL1PCOL

TOTAL PARTIDA...........................................

556,50

TOTAL PARTIDA...........................................

454,24

TOTAL PARTIDA...........................................

635,20

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi
TOTAL PARTIDA...........................................

D27JL005PCOL

1.150,00

Resto de obra y materiales...............................

65,36

TOTAL PARTIDA...........................................

65,36

m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

D27JL010PCOL

PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO C 1/2/3

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,90
1,65

TOTAL PARTIDA...........................................

5,55

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Resto de obra y materiales...............................

16,01

TOTAL PARTIDA...........................................

16,01

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,90
2,02

TOTAL PARTIDA...........................................

5,92

SUBAPARTADO D27JTPCOL BANDEJAS PARA CIRCUITOS
D27JT105PCOL

TOTAL PARTIDA...........................................

m

BANDEJA UNEX DE 60x100 mm

m. Bandeja de u23x (pvc-m1 rohs) serie 66 de Unex, de color gris, perforada, de 60x100 mm,
sin separadores, ref.66100, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes y montada sobre soportes horizontales.

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C
12,25

APARTADO BEU6PCOL MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PCOL MANÒMETRE
u

420,44

SUBCAPÍTULO D27PCOL INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO D27JPCOL CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JLPCOL USOS VARIOS

SUBCAPÍTULO D25PCOL INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU5PCOL TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PCOL TERMÒMETRE

BEU6U001PCOL

TOTAL PARTIDA...........................................

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

m². Pavimento continuo de hormigón HNE-17,5 N/mm² de 10 cm de espesor, con acabado impreso y color a elegir, con una resistencia al deslizamiento Rd (s/ UNE-ENV 12633) en función
de la ubicación interior (CLASE 1, 2 ó 3) o exterior (CLASE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1,
i/ejecución de juntas de retracción y construcción, aditivos y limpieza.

u

20,54
399,90

SUBAPARTADO D28LLPCOL TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

SUBCAPÍTULO D19PCOL PAVIMENTOS
APARTADO D19APCOL PAVIMENTOS DE CEMENTO Y RECRECIDOS
SUBAPARTADO D19AEPCOL SOLERAS C/TRATAMIENTO SUPERFICIAL

BEU57555PCOL

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

SUBAPARTADO D27LLPCOL COL·LECTORS

AISLAM. TUB. ISOVER CLIMPIPE SECTION ALU2 12"-40 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías de calefacción con elementos moldeados de lana de vidrio y
estructura concéntrica que lleva practicada una abertura en su generatriz para permitir su colocación sobre la tubería y están provistas de un recubrimiento de aluminio reforzado con una lengüeta autoadhesiva que permite el fácil cierre, ISOVER CLIMPIPE SECTION ALU2 (Cubretuberías BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 219 mm para tuberías de 12", para una temperatura límite de empleo de 120°C, colocada.

m²

353,08

SUBAPARTADO D26LLPCOL LLAVES COMPUERTA

m. Aislamiento térmicoacústico de tuberías con coquilla moldeada de lana de roca y estructura
concéntrica, ISOVER TECH PIPE SECTION MT (Coquilla AT-LR) de 40 mm de espesor y
1,20 m por pieza, con diámetro interior de 273 mm para tuberías de 10", para una temperatura límite de empleo de 650°C, colocada.

D19AE015PCOL

1.250,95

SUBAPARTADO mE20VRPCOL VÁLVULAS DE RETENCIÓN

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
169 mm para tuberías de 6", colocada.

D16AQF312PCOL m

165,31

APARTADO D25LPCOL LLAVES
SUBAPARTADO mE20VSPCOL VÁLVULAS EQUILIBRADORAS
M02PCOL

SUBCAPÍTULO D16PCOL AISLAMIENTOS
APARTADO D16APCOL AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPCOL INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPCOL CANALIZACIONES

D16AQF213PCOL m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=154.2 mm 2B

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 154.2 mm de diàmetre nominal
2B, i col.locat superficialment.

m³. Solera realizada con hormigón HNE-15 N/mm² de resistencia característica, tax. del árido
20 mm elaborado en obra, i/vertido y compactado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según EHE-08.

D16AQF111PCOL m

m

PRECIO

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d
TOTAL PARTIDA...........................................

10,58

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,59
13,04

TOTAL PARTIDA...........................................

20,63

APARTADO D27KPCOL PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KAPCOL PUNTO DE LUZ SENCILLO
D27KA001PCOL

ud

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.
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Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,50
21,38

TOTAL PARTIDA...........................................

31,88
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBAPARTADO D27KGPCOL PULSADORES
D27KG305PCOL

ud

CÓDIGO

PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5
y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm²,
incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor
unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.

D34JA012PCOL

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,00
31,26

TOTAL PARTIDA...........................................

37,26

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo"
D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e
instalado.
Resto de obra y materiales...............................

43,99

Suma la partida...............................................
Redondeo......................................................

41,11
2,88

TOTAL PARTIDA...........................................

43,99

SUBCAPÍTULO D28PCOL ILUMINACIÓN
APARTADO D28APCOL ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AAPCOL LUMINARIAS DE SUPERFICIE
D28AA401PCOL

ud

EWA110C1520MC u

TONN-SMA8005C

ud

TONN-8250-24C

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,49
33,60

TOTAL PARTIDA...........................................

43,09

ud

ud

u

u

TOTAL PARTIDA...........................................

58,94

TOTAL PARTIDA...........................................

58,94

TOTAL PARTIDA...........................................

228,00

Mòdul de comunicacions M-Bus per a comptadors de la sèrie EW171

5 anys d'acord de manteniment de programari per 250-499 punts d'

TONN8 amb llicència per a 250 punts proxy amb un any d'actualitz

TONN8 amb llicència per a 250 punts proxy amb un any d'actualització de firmware
PW60PC

u

PW20PC

u

TOTAL PARTIDA...........................................

1.449,00

TOTAL PARTIDA...........................................

790,22

TOTAL PARTIDA...........................................

558,74

Convertidor RS232 / M-Bus fins a 60 mesuradors

Convertidor RS232 / M-Bus fins a 20 mesuradors

Convertidor RS232 / M-Bus fins a 20 mesuradors
PROGRAM1PC

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,20
83,86

TOTAL PARTIDA...........................................

88,06

u

Desenvolupament de l'enginyeria i programació de les imatges i f

Desenvolupament de l'enginyeria i programació de les imatges i fitxers per al lloc central del sistema de gestió centralitzada de l'edifici. Treballs d'enginyeria i programació dels controladors previstos, d'acord amb les especificiaciones de projecte d'instal·lacions. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació d'una setmana de durada, tres persones més, per al correcte maneig de les instal·lacions. Realització del llibre d'obra, contenint esquemes elèctrics, caràtules dels controladors, especificacions elèctriques dels materials, memòria de funcionament i
manual de l'usuari.
TOTAL PARTIDA...........................................
INSTALELECPC

Bomba simple para distribución calefacción,climatización

u

2.254,29

Instal·lació elèctrica i cablejat corresponent a la canalització

Instal·lació elèctrica i cablejat corresponent a la canalització i cable necessaris per a la connexió
dels diversos elements de camp fins als controladors, ubicats en els seus respectius quadres de
control. (No inclou alimentació a 220 V ac a quadres) Quadres de control, incloent placa, Transformador , automàtic, endoll, bornes portafusibles, born a terra, canalons, carril i accessoris de
muntatge.

Resto de obra y materiales...............................

8.711,00

TOTAL PARTIDA...........................................

8.711,00

Sonda Sedical FDE28 04 M00 5 CL
Resto de obra y materiales...............................

580,00

TOTAL PARTIDA...........................................

580,00

Variador de frecuencia Sedical VSE550-01-04A-4.

Resto de obra y materiales...............................

3.406,00

TOTAL PARTIDA...........................................

3.406,00

TOTAL PARTIDA...........................................

D49FL170PCOL

ud

5.159,00

TOTAL PARTIDA...........................................

5.159,00
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TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

Armari elèctric de regulació Sedical
Resto de obra y materiales...............................

2.940,00

SUBCAPÍTULO D49PCOL GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPC RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PCOL RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

ud. Armari elèctric de regulació Sedical per a allotjament del 2 variadors de frequència per armari.

27 de agosto de 2018

194,14

Convertidor RS232 / M-Bus fins a 60 mesuradors

Variador de frecuencia Sedical VSE550-01-045A-4. 3 x 400 Vac. Protección IP21. Potencia motor 22 Kw. Intensidad máxima 45 A.

D29MA020PCOL

TOTAL PARTIDA...........................................
Mòdul de comunicacions M-Bus per a comptadors de la sèrie EW110,

EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

ud. Sonda Sedical FDE28 04 M 005 CL de presión diferencial agua(0...10V/24 VAC) 25 mca

D29MA015PCOL

18,99
175,15

5 anys d'acord de manteniment de programari per 250-499 punts d'TONN8

ud. Bomba simple Sedical SIM 125/415.1-22.0/K de rotor seco en línea para calefacción, climatización y usos industriales. Ejecución en hierro fundido. Motor clasificación IE3 alimentación trifásica 3x380/460 Vca 50 Hz. Conexión embridada DN 125. Índice EEI>0.4. PN 10. Tª de trabajo
mínima -15ºC. máxima +120ºC

D29MA010PCOL

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Mòdul de comunicacions M-Bus per a comptadors de la sèrie EW171

SUBCAPÍTULO D29PCOL BOMBEIG CALEFACCIÓ-REFRIGERACIÓ
APARTADO D29MPCOL BOMBAS DE CIRCULACIÓN
ud

PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

Mòdul de comunicacions M-Bus per a comptadors de la sèrie EW110, DN15-20

LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar
blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de
carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y
difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

D29MA005PCOL

PRECIO

SUBCAPÍTULO D36PCOL COMPTATGE SISTEMA TREND

SUBAPARTADO D28AOPCOL ALUMBRADO DE EMERGENCIA
ud

ud

EWA171C-MBUSC u

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral,
electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y
conexionado.

D28AO025PCOL

RESUMEN

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una
cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100
mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E
como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del
DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t
de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso
de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de
conformidad; de una hoja abatible de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre
automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

APARTADO D27OPCOL BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPCOL BASES ESTANCAS
D27OD11PSN

UD

SUBCAPÍTULO D34PCOL PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO D34JPCOL PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO D34JAPCOL PUERTAS METÁLICAS

27 de agosto de 2018

Resto de obra y materiales...............................

337,05

TOTAL PARTIDA...........................................

337,05

Página

12

CUADRO DE PRECIOS 2

CUADRO DE PRECIOS 2
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO D50PCOL CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPC PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPCOL INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
ComprobacPCOL ud

ud

UD

RESUMEN

H1445003PCOL

u

Mascareta,protecció respiratòria

Comprobacio de cabal i ajust valvules
H1455710PCOL

Resto de obra y materiales...............................

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00

u

750,00

TOTAL PARTIDA...........................................

750,00

H1459630PCOL

ES1000FPCOL

M2

H145B002PCOL
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,78
0,34

TOTAL PARTIDA...........................................

6,12

ML

5,78
3,08

TOTAL PARTIDA...........................................

8,86

ES1000DPCOL

U

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,91
0,18

TOTAL PARTIDA...........................................

1,09

U

TOTAL PARTIDA...........................................

35,16

u

u

ES1000EPCOL

H

H1464420PCOL

31,31
31,31

APARTADO 1.1PC EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H1411111PCOL

u

H1465376PCOL

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

H1421110PCOL

u

6,77

TOTAL PARTIDA...........................................

6,77

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

u

H1423230PCOL

u

5,31

TOTAL PARTIDA...........................................

5,31

H146J364PCOL

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169

H142AC60PCOL

u

4,61

TOTAL PARTIDA...........................................

4,61

u

H142BA00PCOL

u

H1474600PCOL

7,50

TOTAL PARTIDA...........................................

7,50

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

H1431101PCOL

u

6,48

TOTAL PARTIDA...........................................

6,48

H147L005PCOL

u

u

55,73

u

Resto de obra y materiales...............................

5,68

TOTAL PARTIDA...........................................

5,68

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

u

Resto de obra y materiales...............................

24,01

TOTAL PARTIDA...........................................

24,01

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

u

Resto de obra y materiales...............................

2,20

TOTAL PARTIDA...........................................

2,20

Resto de obra y materiales...............................

13,19

TOTAL PARTIDA...........................................

13,19

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

u

Resto de obra y materiales...............................

251,52

TOTAL PARTIDA...........................................

251,52

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

0,24

Resto de obra y materiales...............................

43,30

TOTAL PARTIDA...........................................

0,24

TOTAL PARTIDA...........................................

43,30

H147M007PCOL

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

Resto de obra y materiales...............................

14,00

Resto de obra y materiales...............................

86,07

TOTAL PARTIDA...........................................

14,00

TOTAL PARTIDA...........................................

86,07

0,70

Resto de obra y materiales...............................

21,84

0,70

TOTAL PARTIDA...........................................

21,84

H147N000PCOL

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

u

Faixa prot.dorsolumbar

Faixa de protecció dorsolumbar

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
Resto de obra y materiales...............................
TOTAL PARTIDA...........................................

27 de agosto de 2018

55,73

TOTAL PARTIDA...........................................

Resto de obra y materiales...............................

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

H1441201PCOL

Resto de obra y materiales...............................

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1433115PCOL

52,10

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Resto de obra y materiales...............................

52,10

TOTAL PARTIDA...........................................

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

H147D501PCOL

Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Parella botes mitja canya

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

36,78

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Resto de obra y materiales...............................

36,78

TOTAL PARTIDA...........................................

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

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
Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Resto de obra y materiales...............................

5,27

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

TOTAL PARTIDA...........................................

5,27

TOTAL PARTIDA...........................................

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.
Mano de obra.................................................

Resto de obra y materiales...............................

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
65,00

5,05

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes
TOTAL PARTIDA...........................................

5,05

TOTAL PARTIDA...........................................

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

H1463253PCOL
10,32
24,84

Resto de obra y materiales...............................

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,20

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

H145K4B9PCOL

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.

E243423APCOL

u

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

2,20

TOTAL PARTIDA...........................................

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

H145K397PCOL
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

ES1000BPCOL

u

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

1,56

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

SUBCAPÍTULO D51PCOL SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PC MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
M2

1,56

TOTAL PARTIDA...........................................

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

Desinfeccio canonades

Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

ES1000APCOL

PRECIO

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

D50PO210PCOL

CÓDIGO
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CUADRO DE PRECIOS 2
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1481242PCOL

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

H153A9F1PCOL

u

Topall p/descàr.camió excav.,ampl.=4m,fusta/met.,desm.

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

H1485140PCOL

u

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Resto de obra y materiales...............................

22,97

TOTAL PARTIDA...........................................

22,97

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

H1485800PCOL

u

HBBAC005PCOL
Resto de obra y materiales...............................

12,40

TOTAL PARTIDA...........................................

12,40

u

u

16,97

TOTAL PARTIDA...........................................

16,97

HBC1D081PCOL

m

H148B580PCOL

u

23,58
23,58

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

u

H15Z1001PCOL

h

Resto de obra y materiales...............................

25,39

TOTAL PARTIDA...........................................

25,39

Resto de obra y materiales...............................

60,72

TOTAL PARTIDA...........................................

60,72

HQU2D102PCOL

m

HQU2E001PCOL

u

HQU2GF01PCOL

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,80
0,68

u

u

TOTAL PARTIDA...........................................

4,48

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,81
1,18

TOTAL PARTIDA...........................................

4,99

u

u

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

18,23
29,30

TOTAL PARTIDA...........................................

47,53

u

u

HQU2P001PCOL

m

u

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,24
47,20

TOTAL PARTIDA...........................................

51,44

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,74
81,12

TOTAL PARTIDA...........................................

84,86

HQUZM000PCOL
Resto de obra y materiales...............................

10,96

TOTAL PARTIDA...........................................

10,96

u

TOTAL PARTIDA...........................................

31,84

h

5,11
5,11

17,94
21,35

TOTAL PARTIDA...........................................

39,29

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,12
0,25

TOTAL PARTIDA...........................................

1,37

HQU1A50APCOL

HQU27502PCOL

mes
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Resto de obra y materiales...............................

103,70

TOTAL PARTIDA...........................................

103,70

Mano de obra.................................................

17,19

TOTAL PARTIDA...........................................

17,19

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

mes

Resto de obra y materiales...............................

224,78

TOTAL PARTIDA...........................................

224,78

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

mes

Resto de obra y materiales...............................

146,78

TOTAL PARTIDA...........................................

146,78

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

u

Resto de obra y materiales...............................

156,78

TOTAL PARTIDA...........................................

156,78

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

1,61
21,44
23,05

1,75

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

TOTAL PARTIDA...........................................

TOTAL PARTIDA...........................................

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,89
0,86

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1H53APCOL

TOTAL PARTIDA...........................................

51,63

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit
Resto de obra y materiales...............................

TOTAL PARTIDA...........................................

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

HQU1531APCOL

17,69
14,15

3,42
48,21

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
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37,72

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

HBC1JF01PCOL

37,72

TOTAL PARTIDA...........................................

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBC19081PCOL

Mano de obra.................................................

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Senyal manual p/senyalis.

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

HBBAF004PCOL

2,25

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQUA1100PCOL

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBBAE001PCOL

TOTAL PARTIDA...........................................

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Senyal manual per a senyalista

HBBAA005PCOL

2,07
0,18

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

HBB20005PCOL

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

HBB11111PCOL

24,89

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

H152J105PCOL

TOTAL PARTIDA...........................................

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

APARTADO 1.2PC SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
m2

17,45
7,44

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

H151A1K1PCOL

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

APARTADO 1.3PC IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H15B2002PCOL

23,05

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Davantal p/sold.,serratge

TOTAL PARTIDA...........................................

TOTAL PARTIDA...........................................

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
Resto de obra y materiales...............................

6,25
16,80

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

H1488580PCOL

PRECIO

HQU25201PCOL

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,40
10,84

TOTAL PARTIDA...........................................

17,24

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,95
10,79

TOTAL PARTIDA...........................................

13,74

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

HQU22301PCOL

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

PRECIO

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2QJ02PCOL

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,00
48,25

TOTAL PARTIDA...........................................

54,25

CÓDIGO

UD

RESUMEN

U01FY105PBN

h

Oficial 1ª fontanero

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

13,70
163,46

TOTAL PARTIDA...........................................

177,16

h

Formació Seg.Salut

u

u

U01FY205PBN

h

Oficial 1ª calefactor

U01FY310PBN

h

u

Mano de obra.................................................

16,50

17,19

TOTAL PARTIDA...........................................

16,50

ELEMENTO U01FY6PBN ELECTRICIDAD

Curs.prim.aux+socorr

U01FY620PBN

h

Encargado especializado instalación eléctrica

Resto de obra y materiales...............................

177,50

Mano de obra.................................................

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................

177,50

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00

U01FY625PBN

Reunió comitè S/S 6 pers.

h

Oficial especializado instalación eléctrica

Mano de obra.................................................

123,17

TOTAL PARTIDA...........................................

123,17

U01FY905PBN

h

30,00

TOTAL PARTIDA...........................................

30,00

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

u

Resto de obra y materiales...............................

103,08

TOTAL PARTIDA...........................................

103,08

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Resto de obra y materiales...............................

67,27

TOTAL PARTIDA...........................................

67,27

18,00

Mano de obra.................................................

36,00

TOTAL PARTIDA...........................................

36,00

SUBAPARTADO U01FZPBN VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PBN PINTURAS
U01FZ101PBN

h

Oficial 1ª pintor
Mano de obra.................................................

15,50

TOTAL PARTIDA...........................................

15,50

SUBCAPÍTULO D14PBN ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APBN SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPBN SOSTRE TIPUS PLAQUES
D14AP195PBN

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

18,00

TOTAL PARTIDA...........................................
Técnico programador

Reconeixement med.
Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................

ELEMENTO U01FY9PBN INFORMÁTICA

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

HQUA3100PCOL

16,00

Oficial primera climatización

Reconeixement mèdic

HQUA2100PCOL

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................

TOTAL PARTIDA...........................................

APARTADO 1.5PC MEDICINA PREVENTIVA
u

Mano de obra.................................................

17,19

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

HQUAM000PCOL

16,00

Mano de obra.................................................

Curset de primers auxilis i socorrisme

H16F1003PCOL

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................

ELEMENTO U01FY3PBN CLIMATIZACIÓN

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

HQUAP000PCOL

Mano de obra.................................................

ELEMENTO U01FY2PBN CALEFACCIÓN

APARTADO 1.4PC DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
H16F1004PCOL

PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTOL 3 PLANTA BAIXA NORD
SUBCAPÍTULO U01PBN MANO DE OBRA
APARTADO U01FPBN MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPBN INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PBN FONTANERÍA

m²

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim
Resto de obra y materiales...............................

28,00

TOTAL PARTIDA...........................................

28,00

SUBCAPÍTULO D16PBN AISLAMIENTOS
APARTADO D16APBN AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPBN INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPBN CANALIZACIONES
D16AQF104PBN

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
42 mm para tuberías de 1 1/4", colocada.

D16AQF106PBN

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
3,37

TOTAL PARTIDA...........................................

4,11

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
60 mm para tuberías de 2", colocada.

D16AQF108PBN

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
4,10

TOTAL PARTIDA...........................................

4,84

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
89 mm para tuberías de 3", colocada.
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Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
5,27

TOTAL PARTIDA...........................................

6,01
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO D25PBN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PBN PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PBN PURGADOR AUTOMÀTIC
BEU11113PBN

u

CÓDIGO
D25DA020PBN

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

TOTAL PARTIDA...........................................

D25DA040PBN

TOTAL PARTIDA...........................................

D25DA060PBN

TOTAL PARTIDA...........................................

10,58

APARTADO D25DPBN DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanePBN Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPBN Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPBN Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
m

m

m

m

D25LL3PBN

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

36,02

Resto de obra y materiales...............................

76,34

TOTAL PARTIDA...........................................

76,34

TOTAL PARTIDA...........................................

77,27

Valula esfera palanca 2" inox

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
5,56

TOTAL PARTIDA...........................................

7,10

TOTAL PARTIDA...........................................

146,06

SUBAPARTADO D26LLPBN LLAVES COMPUERTA
mE20VC030PBN

ud

VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer
inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

20,54
203,72

TOTAL PARTIDA...........................................

224,26

SUBAPARTADO D28LLPBN TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
D28LL1PBN

u

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
TOTAL PARTIDA...........................................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
6,78

TOTAL PARTIDA...........................................

8,32

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

850,00

SUBCAPÍTULO D27PBN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO D27JPBN CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JLPBN USOS VARIOS
D27JL005PBN

m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

D27JL010PBN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,16
10,93

TOTAL PARTIDA...........................................

13,09

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,90
1,65

TOTAL PARTIDA...........................................

5,55

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

27 de agosto de 2018

36,02

TOTAL PARTIDA...........................................
Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un

ELEMENTO FoHPBN Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPBN Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
m

Resto de obra y materiales...............................

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

D25LL5PBN

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm
de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC
y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN
806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref.
TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

FoHCCLd20PBN

21,78

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.

FoFCCLd40PBN

21,78

TOTAL PARTIDA...........................................

APARTADO D25LPBN LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPBN LLAVES DE ESFERA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

FoFCCLd25PBN

m

Resto de obra y materiales...............................

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de
dificultat alt, i col.locat superficialment.

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

FoFCCLd20PBN

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,

12,25

APARTADO BEU6PBN MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PBN MANÒMETRE
u

PRECIO

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

BEU6U001PBN

m

6,20

APARTADO BEU5PBN TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PBN TERMÒMETRE
u

RESUMEN

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre

BEU57555PBN

UD

SUBAPARTADO D25DAPBN TUBERÍA DE ACERO

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,90
2,02

TOTAL PARTIDA...........................................

5,92

APARTADO D27KPBN PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KAPBN PUNTO DE LUZ SENCILLO
D27KA001PBN

ud

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
12,56

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,50
21,38

TOTAL PARTIDA...........................................

14,10

TOTAL PARTIDA...........................................

31,88

Página

19

27 de agosto de 2018

Página

20

CUADRO DE PRECIOS 2

CUADRO DE PRECIOS 2
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBAPARTADO D27KGPBN PULSADORES
D27KG305PBN

ud

CÓDIGO

PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5
y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm²,
incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor
unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.

D49FL1701F6PB

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,00
31,26

TOTAL PARTIDA...........................................

37,26

ComprobaPBN

TOTAL PARTIDA...........................................

43,99

D50PO210PBN

ES1000APBN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,49
33,60

TOTAL PARTIDA...........................................

43,09
ES1000FPBN

Comprobacio de cabal i ajust valvules

ud

ES1000BPBN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,20
83,86

TOTAL PARTIDA...........................................

88,06

ES1000DPBN

M2

E243423APBN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,78
0,34

M2

TOTAL PARTIDA...........................................

6,12

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,78
3,08

TOTAL PARTIDA...........................................

8,86

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,91
0,18

TOTAL PARTIDA...........................................

1,09

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

ML

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

U

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

U

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,32
24,84

TOTAL PARTIDA...........................................

35,16

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes
TOTAL PARTIDA...........................................

ES1000EPBN

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

H

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.
2.604,44

H1411111PBN

1.481,79

H1421110PBN

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

31,31

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

u

Resto de obra y materiales...............................

6,77

TOTAL PARTIDA...........................................

6,77

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3
/ h, DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions
182,73

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

H1423230PBN

u

Resto de obra y materiales...............................

5,31

TOTAL PARTIDA...........................................

5,31

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3
m3 / h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions
TOTAL PARTIDA...........................................

31,31

TOTAL PARTIDA...........................................

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

2.255,44

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

TOTAL PARTIDA...........................................

Mano de obra.................................................

APARTADO 1.1PBN EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connexió embridada, QP = 10 m3 / h i PN16, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
TOTAL PARTIDA...........................................

65,00

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

TOTAL PARTIDA...........................................

EW1101CC280BN u

750,00

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

49,89

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

EW1101CC390BN u

750,00

TOTAL PARTIDA...........................................

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

TOTAL PARTIDA...........................................

u

Resto de obra y materiales...............................

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN80 connexió embridada, QP = 40 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

EW7731M4800BN

20,00

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

TOTAL PARTIDA...........................................

u

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................
Desinfeccio canonades

SUBCAPÍTULO D36PBN COMPTATGE SISTEMA TREND

EW7731M6000BN

Resto de obra y materiales...............................

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta
puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

u

337,05

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

SUBAPARTADO D28AFSPBN ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

EW7731M7000BN

337,05

TOTAL PARTIDA...........................................

SUBCAPÍTULO D51PBN SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PBN MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar
blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de
carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y
difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

u

ud

LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

SUBAPARTADO D28AOPBN ALUMBRADO DE EMERGENCIA

D28AFS1PBN

Resto de obra y materiales...............................

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral,
electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y
conexionado.

ud

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

10,50
33,49

SUBCAPÍTULO D28PBN ILUMINACIÓN
APARTADO D28APBN ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AAPBN LUMINARIAS DE SUPERFICIE

D28AO025PBN

PRECIO

SUBCAPÍTULO D50PBN CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPBN PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPBN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

ud

ud

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo"
D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e
instalado.

D28AA401PBN

RESUMEN

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

APARTADO D27OPBN BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPBN BASES ESTANCAS
D27OD110PBN

UD

SUBCAPÍTULO D49PBN GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPBN RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PBN RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

178,62
H142AC60PBN

u

Resto de obra y materiales...............................

4,61

TOTAL PARTIDA...........................................

4,61

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

H142BA00PBN

u

Resto de obra y materiales...............................

7,50

TOTAL PARTIDA...........................................

7,50

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

27 de agosto de 2018
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Resto de obra y materiales...............................

6,48

TOTAL PARTIDA...........................................

6,48
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1431101PBN

u

Protector auditiu tap escuma

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

H147L005PBN

u

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1433115PBN

u

Resto de obra y materiales...............................

0,24

TOTAL PARTIDA...........................................

0,24

H1441201PBN

u

H147M007PBN

Resto de obra y materiales...............................

14,00

TOTAL PARTIDA...........................................

14,00

u

Resto de obra y materiales...............................

0,70

TOTAL PARTIDA...........................................

0,70

u

1,56
1,56

H1459630PBN

u

u

H1485140PBN

u

u

u

u

u

u

u

u

u

22,97

12,40
12,40

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

H1485800PBN

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

Resto de obra y materiales...............................

5,05

Resto de obra y materiales...............................

16,97

TOTAL PARTIDA...........................................

5,05

TOTAL PARTIDA...........................................

16,97

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

H1488580PBN

u

Davantal p/sold.,serratge

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

Resto de obra y materiales...............................

5,27

Resto de obra y materiales...............................

23,58

TOTAL PARTIDA...........................................

5,27

TOTAL PARTIDA...........................................

23,58

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

H148B580PBN

u

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Resto de obra y materiales...............................

36,78

Resto de obra y materiales...............................

25,39

TOTAL PARTIDA...........................................

36,78

TOTAL PARTIDA...........................................

25,39

Resto de obra y materiales...............................

60,72

TOTAL PARTIDA...........................................

60,72

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

H15B2002PBN

u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

Resto de obra y materiales...............................

52,10

TOTAL PARTIDA...........................................

52,10

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

APARTADO 1.2PBN SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
H151A1K1PBN

m2

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

Resto de obra y materiales...............................

55,73

TOTAL PARTIDA...........................................

55,73

Parella botes mitja canya
H152J105PBN

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,80
0,68

TOTAL PARTIDA...........................................

4,48

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Resto de obra y materiales...............................

5,68

TOTAL PARTIDA...........................................

5,68

HBB11111PBN

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,81
1,18

TOTAL PARTIDA...........................................

4,99

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

HBB20005PBN

Resto de obra y materiales...............................

24,01

TOTAL PARTIDA...........................................

24,01

u

2,20

TOTAL PARTIDA...........................................

2,20

Resto de obra y materiales...............................

13,19

TOTAL PARTIDA...........................................

13,19

u

TOTAL PARTIDA...........................................

251,52
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47,53

Resto de obra y materiales...............................

10,96

TOTAL PARTIDA...........................................

10,96

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBBAC005PBN

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,69
14,15

TOTAL PARTIDA...........................................

31,84

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

251,52

TOTAL PARTIDA...........................................

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

Resto de obra y materiales...............................

18,23
29,30

Senyal manual per a senyalista

HBBAA005PBN

Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Senyal manual p/senyalis.

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

27 de agosto de 2018

22,97

TOTAL PARTIDA...........................................
Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

H147D501PBN

Resto de obra y materiales...............................

TOTAL PARTIDA...........................................

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

H1474600PBN

21,84

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Resto de obra y materiales...............................

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

H146J364PBN

u

2,20

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

H1465376PBN

21,84

TOTAL PARTIDA...........................................

TOTAL PARTIDA...........................................

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

H1464420PBN

Resto de obra y materiales...............................

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

H1463253PBN

86,07

Faixa prot.dorsolumbar

2,20

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

H145K4B9PBN

86,07

TOTAL PARTIDA...........................................

Resto de obra y materiales...............................

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

H145K397PBN

Resto de obra y materiales...............................

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

H145B002PBN

u

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

43,30

Faixa de protecció dorsolumbar

H1481242PBN

TOTAL PARTIDA...........................................

43,30

TOTAL PARTIDA...........................................
Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

Mascareta,protecció respiratòria
Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

H147N000PBN

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

H1455710PBN

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

H1445003PBN

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

PRECIO

HBBAE001PBN

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,45
7,44

TOTAL PARTIDA...........................................

24,89

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

27 de agosto de 2018

Resto de obra y materiales...............................

5,11

TOTAL PARTIDA...........................................

5,11
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

HBBAF004PBN

u

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

HQU25201PBN

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBC19081PBN

m

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,94
21,35

TOTAL PARTIDA...........................................

39,29

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,12
0,25

TOTAL PARTIDA...........................................

1,37

HQU22301PBN

u

m

u

HQU2QJ02PBN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,07
0,18

TOTAL PARTIDA...........................................

2,25

u

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

H16F1004PBN

u

h

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,61
21,44

TOTAL PARTIDA...........................................

23,05

u

HQUAP000PBN

u

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

13,70
163,46

TOTAL PARTIDA...........................................

177,16

Mano de obra.................................................

17,19

TOTAL PARTIDA...........................................

17,19

Resto de obra y materiales...............................

177,50

TOTAL PARTIDA...........................................

177,50

Mano de obra.................................................

123,17

TOTAL PARTIDA...........................................

123,17

Resto de obra y materiales...............................

30,00

TOTAL PARTIDA...........................................

30,00

Curs.prim.aux+socorr

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.
Mano de obra.................................................

37,72

TOTAL PARTIDA...........................................

37,72

H16F1003PBN

u

Reunió comitè S/S 6 pers.

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,24
47,20

TOTAL PARTIDA...........................................

51,44

APARTADO 1.5PBN MEDICINA PREVENTIVA
HQUAM000PBN

u

Reconeixement med.

Reconeixement mèdic

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,74
81,12

TOTAL PARTIDA...........................................

84,86

HQUA2100PBN

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,42
48,21

TOTAL PARTIDA...........................................

51,63

HQUA3100PBN

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,89
0,86

TOTAL PARTIDA...........................................

1,75

Resto de obra y materiales...............................

103,08

TOTAL PARTIDA...........................................

103,08

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQUA1100PBN

54,25

Curset de primers auxilis i socorrisme

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2P001PBN

TOTAL PARTIDA...........................................

Formació Seg.Salut

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01PBN

6,00
48,25

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU2E001PBN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

HQU2D102PBN

13,74

APARTADO 1.4PBN DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

APARTADO 1.3PBN IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
h

TOTAL PARTIDA...........................................

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

H15Z1001PBN

2,95
10,79

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

HBC1JF01PBN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

HBC1D081PBN

PRECIO

Resto de obra y materiales...............................

67,27

TOTAL PARTIDA...........................................

67,27

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUZM000PBN

h

Resto de obra y materiales...............................

103,70

TOTAL PARTIDA...........................................

103,70

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

HQU1531APBN

mes

Mano de obra.................................................

17,19

TOTAL PARTIDA...........................................

17,19

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1H53APBN

mes

Resto de obra y materiales...............................

224,78

TOTAL PARTIDA...........................................

224,78

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A50APBN

mes

Resto de obra y materiales...............................

146,78

TOTAL PARTIDA...........................................

146,78

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU27502PBN

u

Resto de obra y materiales...............................

156,78

TOTAL PARTIDA...........................................

156,78

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

27 de agosto de 2018

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,40
10,84

TOTAL PARTIDA...........................................

17,24
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTOL 4 PLANTA BAIXA SUD
SUBCAPÍTULO U01PBS MANO DE OBRA
APARTADO U01FPBS MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPBS INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PBS FONTANERÍA
U01FY105PBS

h

h

UD

RESUMEN

D16AQF107PBS

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

Oficial 1ª fontanero
Mano de obra.................................................

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................

16,00

Mano de obra.................................................

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................

16,00

D16AQF109PBS

m

h

Oficial primera climatización
16,50

TOTAL PARTIDA...........................................

16,50

ELEMENTO U01FY6PBS ELECTRICIDAD
U01FY620PBS

U01FY625PBS

h

h

Encargado especializado instalación eléctrica
Mano de obra.................................................

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00
18,00

TOTAL PARTIDA...........................................

18,00

Mano de obra.................................................

36,00

TOTAL PARTIDA...........................................

36,00

ELEMENTO U01FY9PBS INFORMÁTICA
U01FY905PBS

h

Técnico programador

U01FZ101PBS

h

m²

Oficial 1ª pintor
15,50

TOTAL PARTIDA...........................................

15,50

DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,30
0,44

TOTAL PARTIDA...........................................

6,74

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,30
0,23

TOTAL PARTIDA...........................................

3,53

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C
12,25

u

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'
TOTAL PARTIDA...........................................

10,58

Resto de obra y materiales...............................

28,00

TOTAL PARTIDA...........................................

28,00

FoFCCLd25PBS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
3,37

TOTAL PARTIDA...........................................

4,11

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
5,56

TOTAL PARTIDA...........................................

7,10

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.

FoFCCLd40PBS

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

m

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
6,78

TOTAL PARTIDA...........................................

8,32

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm
de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC
y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN
806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref.
TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
48 mm para tuberías de 1 1/2", colocada.

27 de agosto de 2018

6,20

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
42 mm para tuberías de 1 1/4", colocada.

D16AQF105PBS

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

TOTAL PARTIDA...........................................

FoFCCLd20PBS

SUBCAPÍTULO D16PBS AISLAMIENTOS
APARTADO D16APBS AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPBS INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPBS CANALIZACIONES
m

u

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

D16AQF104PBS

10,03

APARTADO D25DPBS DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanePBS Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPBS Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPBS Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

SUBCAPÍTULO D14PBS ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APBS SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPBS SOSTRE TIPUS PLAQUES
m²

TOTAL PARTIDA...........................................

TOTAL PARTIDA...........................................

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja,
medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.

D14AP195PBS

1,49
8,54

APARTADO BEU5PBS TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PBS TERMÒMETRE

APARTADO D01GPBS DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
m²

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre

BEU6U001PBS
Mano de obra.................................................

m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó revestimiento similar de
una de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros
a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.

D01GD010PBS

5,23

APARTADO BEU6PBS MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PBS MANÒMETRE

SUBCAPÍTULO D01PBS DEMOLICIONES
APARTADO D01EPBS DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS
D01EA025PBS

BEU11113PBS

BEU57555PBS

SUBAPARTADO U01FZPBS VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PBS PINTURAS

TOTAL PARTIDA...........................................

SUBCAPÍTULO D25PBS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PBS PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PBS PURGADOR AUTOMÀTIC

Oficial especializado instalación eléctrica
Mano de obra.................................................

0,74
4,49

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
114 mm para tuberías de 4", colocada.

Oficial 1ª calefactor

Mano de obra.................................................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 4"-40 mm

ELEMENTO U01FY3PBS CLIMATIZACIÓN
U01FY310PBS

PRECIO

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.

ELEMENTO U01FY2PBS CALEFACCIÓN
U01FY205PBS

CÓDIGO

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,16
10,93

TOTAL PARTIDA...........................................

13,09

ELEMENTO FoHPBS Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPBS Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
3,65

TOTAL PARTIDA...........................................

4,39
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

FoHCCLd20PBS

m

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

D28LL1PBS

m

m

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi
TOTAL PARTIDA...........................................

D28AFS1PBS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
12,56

TOTAL PARTIDA...........................................

14,10

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,

2,95
11,68

TOTAL PARTIDA...........................................

14,63

TOTAL PARTIDA...........................................

4,43
18,22

TOTAL PARTIDA...........................................

22,65

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,90
32,35

TOTAL PARTIDA...........................................

38,25

ud

PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

TOTAL PARTIDA...........................................

EW7731M5200BS

EW1101CC280BS u

D49FL171F6PBS

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

20,54
180,65
201,19

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 4" (100 mm.) de diámetro, d'acer
inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
20,54
248,76

TOTAL PARTIDA...........................................

269,30

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

Resto de obra y materiales...............................

337,05

TOTAL PARTIDA...........................................

337,05

SUBCAPÍTULO D50PBS CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPBS PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPBS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
ComprobacPBS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

ud

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

146,06

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN100 mm.

178,62

SUBCAPÍTULO D49PBS GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPBS RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PBS RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro,
acer inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

TOTAL PARTIDA...........................................

182,73

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

TOTAL PARTIDA...........................................
106,74

SUBAPARTADO D26LLPBS LLAVES COMPUERTA

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1.481,79

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3
m3 / h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

Valula esfera palanca 2" inox

TOTAL PARTIDA...........................................

1.776,63

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

TOTAL PARTIDA...........................................
77,27

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

ud

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3
/ h, DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

TOTAL PARTIDA...........................................

mE20VC040PBS

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

TOTAL PARTIDA...........................................

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

ud

u

EW1101CC390BS u

TOTAL PARTIDA...........................................

mE20VC020PBS

194,14

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connexió embridada, QP = 10 m3 / h i PN16, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

110,20

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

D25LL5PBS

TOTAL PARTIDA...........................................

TOTAL PARTIDA...........................................

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.
D25LL4PBS

18,99
175,15

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.
EW7731M4800BS

APARTADO D25LPBS LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPBS LLAVES DE ESFERA
D25LL3PBS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

SUBCAPÍTULO D36PBS COMPTATGE SISTEMA TREND

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=104.2mm 2B

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 104.2 mm de diàmetre nominal
2B, i col.locat superficialment.

49,89

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una
cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100
mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E
como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del
DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t
de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso
de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de
conformidad; de una hoja abatible de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre
automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

SUBCAPÍTULO D34PBS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO D34JPBS PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO D34JAPBS PUERTAS METÁLICAS
D34JA012PBS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

u

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25DA080PBS

850,00

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta
puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25DA050PBS

PRECIO

SUBCAPÍTULO D28PBS ILUMINACIÓN
APARTADO D28APBS ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AFSPBS ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25DA030PBS

RESUMEN

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

SUBAPARTADO D25DAPBS TUBERÍA DE ACERO
m

UD

SUBAPARTADO D28LLPBS TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

D25DA020PBS

CÓDIGO

ud

Comprobacio de cabal i ajust valvules

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

D50PO210PBS

ud

Resto de obra y materiales...............................

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00

Resto de obra y materiales...............................

750,00

TOTAL PARTIDA...........................................

750,00

Desinfeccio canonades

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO D51PBS SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PBS MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
ES1000APBS

M2

CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1459630PBS

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

ES1000FPBS

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,78
0,34

TOTAL PARTIDA...........................................

6,12

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,78
3,08

TOTAL PARTIDA...........................................

8,86

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,91
0,18

TOTAL PARTIDA...........................................

1,09

H145B002PBS

u

ML

U

H145K397PBS

H145K4B9PBS

u

E243423APBS

U

35,16

H1463253PBS

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes
TOTAL PARTIDA...........................................

H

u

H1464420PBS
31,31

TOTAL PARTIDA...........................................

31,31

u

H1421110PBS

u

H1465376PBS

Resto de obra y materiales...............................

6,77

TOTAL PARTIDA...........................................

6,77

u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

u

u

u

u

u

u

u

u

5,68

24,01
24,01

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

H146J364PBS

u

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

Resto de obra y materiales...............................

4,61

Resto de obra y materiales...............................

2,20

TOTAL PARTIDA...........................................

4,61

TOTAL PARTIDA...........................................

2,20

Resto de obra y materiales...............................

13,19

TOTAL PARTIDA...........................................

13,19

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

H1474600PBS

u

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Resto de obra y materiales...............................

7,50

TOTAL PARTIDA...........................................

7,50

H147D501PBS

Resto de obra y materiales...............................

6,48

TOTAL PARTIDA...........................................

6,48

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Protector auditiu tap escuma
H147L005PBS

Resto de obra y materiales...............................

0,24

TOTAL PARTIDA...........................................

0,24

u

14,00

TOTAL PARTIDA...........................................

14,00

u

0,70

TOTAL PARTIDA...........................................

0,70

1,56

TOTAL PARTIDA...........................................

1,56

H147N000PBS

H1481242PBS

2,20
2,20
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43,30

u

Resto de obra y materiales...............................

86,07

TOTAL PARTIDA...........................................

86,07

Resto de obra y materiales...............................

21,84

TOTAL PARTIDA...........................................

21,84

Faixa prot.dorsolumbar

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

H1485140PBS

TOTAL PARTIDA...........................................

43,30

TOTAL PARTIDA...........................................

Faixa de protecció dorsolumbar

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

Mascareta,protecció respiratòria
Resto de obra y materiales...............................

251,52

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.
Resto de obra y materiales...............................

251,52

TOTAL PARTIDA...........................................

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

H147M007PBS

Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

27 de agosto de 2018

5,68

TOTAL PARTIDA...........................................

TOTAL PARTIDA...........................................

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

H1455710PBS

Resto de obra y materiales...............................

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

H1445003PBS

55,73

Parella botes mitja canya

Resto de obra y materiales...............................

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

H1441201PBS

55,73

TOTAL PARTIDA...........................................

5,31

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1433115PBS

u

Resto de obra y materiales...............................

5,31

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

H1431101PBS

52,10

TOTAL PARTIDA...........................................

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

H142BA00PBS

52,10

TOTAL PARTIDA...........................................

Resto de obra y materiales...............................

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169

H142AC60PBS

Resto de obra y materiales...............................

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

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

H1423230PBS

36,78

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

36,78

TOTAL PARTIDA...........................................

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

APARTADO 1.1PBS EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H1411111PBS

u

65,00

Mano de obra.................................................

Resto de obra y materiales...............................

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

5,27

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
ES1000EPBS

5,27

TOTAL PARTIDA...........................................
Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.

TOTAL PARTIDA...........................................

Resto de obra y materiales...............................

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

10,32
24,84

5,05

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

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,05

TOTAL PARTIDA...........................................

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

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

ES1000DPBS

Resto de obra y materiales...............................

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

ES1000BPBS

PRECIO

u

Resto de obra y materiales...............................

22,97

TOTAL PARTIDA...........................................

22,97

Resto de obra y materiales...............................

12,40

TOTAL PARTIDA...........................................

12,40

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1485800PBS

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

PRECIO

u

u

u

H15Z1001PBS

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
Mano de obra.................................................

37,72

TOTAL PARTIDA...........................................

16,97

TOTAL PARTIDA...........................................

37,72

Davantal p/sold.,serratge

HQU2D102PBS

u

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Resto de obra y materiales...............................

23,58

TOTAL PARTIDA...........................................

23,58

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

HQU2E001PBS

u

Resto de obra y materiales...............................

25,39

TOTAL PARTIDA...........................................

25,39

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

HQU2GF01PBS
Resto de obra y materiales...............................

60,72

TOTAL PARTIDA...........................................

60,72

u

m

u

HQU2P001PBS

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,80
0,68

TOTAL PARTIDA...........................................

4,48

HQUA1100PBS

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,81
1,18

TOTAL PARTIDA...........................................

4,99

HQUZM000PBS

u

u

u

u

u

m

h

m

u

51,63

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,89
0,86

TOTAL PARTIDA...........................................

1,75

Resto de obra y materiales...............................

103,70

TOTAL PARTIDA...........................................

103,70

HQU1531APBS

mes

Mano de obra.................................................

17,19

TOTAL PARTIDA...........................................

17,19

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

18,23
29,30

TOTAL PARTIDA...........................................

47,53

Resto de obra y materiales...............................

10,96

Resto de obra y materiales...............................

224,78

TOTAL PARTIDA...........................................

10,96

TOTAL PARTIDA...........................................

224,78

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal manual p/senyalis.

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

HQU1H53APBS

mes

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,69
14,15

TOTAL PARTIDA...........................................

31,84

HQU1A50APBS

mes

Resto de obra y materiales...............................

146,78

TOTAL PARTIDA...........................................

146,78

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,45
7,44

TOTAL PARTIDA...........................................

24,89

HQU27502PBS

u

Resto de obra y materiales...............................

156,78

TOTAL PARTIDA...........................................

156,78

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit
Resto de obra y materiales...............................

5,11

TOTAL PARTIDA...........................................

5,11

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

HQU25201PBS

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,40
10,84

TOTAL PARTIDA...........................................

17,24

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,95
10,79

TOTAL PARTIDA...........................................

13,74

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,94
21,35

TOTAL PARTIDA...........................................

39,29

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,12
0,25

TOTAL PARTIDA...........................................

1,37

HQU22301PBS

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

HQU2QJ02PBS

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,00
48,25

TOTAL PARTIDA...........................................

54,25

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

13,70
163,46

TOTAL PARTIDA...........................................

177,16

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

HBC1JF01PBS

TOTAL PARTIDA...........................................

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

HBC1D081PBS

3,42
48,21

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBC19081PBS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

HBBAF004PBS

84,86

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAE001PBS

TOTAL PARTIDA...........................................

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBBAC005PBS

3,74
81,12

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Senyal manual per a senyalista

HBBAA005PBS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

HBB20005PBS

51,44

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

HBB11111PBS

TOTAL PARTIDA...........................................

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

H152J105PBS

4,24
47,20

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

APARTADO 1.2PBS SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
m2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

H151A1K1PBS

PRECIO

16,97

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H15B2002PBS

RESUMEN

Resto de obra y materiales...............................

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

H148B580PBS

UD

APARTADO 1.3PBS IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

H1488580PBS

CÓDIGO

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,07
0,18

TOTAL PARTIDA...........................................

2,25

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,61
21,44

TOTAL PARTIDA...........................................

23,05

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

APARTADO 1.4PBS DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
H16F1004PBS

h

u

u

RESUMEN

Mano de obra.................................................

17,19

TOTAL PARTIDA...........................................

17,19

D27JL005

Resto de obra y materiales...............................

177,50

TOTAL PARTIDA...........................................

177,50

Formació Seg.Salut

m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

Reunió comitè S/S 6 pers.

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
Mano de obra.................................................

123,17

TOTAL PARTIDA...........................................

123,17

APARTADO 1.5PBS MEDICINA PREVENTIVA
HQUAM000PBS

u

D27JL010

Reconeixement mèdic

HQUA2100PBS

u

30,00

TOTAL PARTIDA...........................................

30,00

m

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Resto de obra y materiales...............................

103,08

SUBAPARTADO D27JT BANDEJAS PARA CIRCUITOS

TOTAL PARTIDA...........................................

103,08

D27JT105

TOTAL PARTIDA...........................................

5,55

m

Resto de obra y materiales...............................

5,92

Suma la partida...............................................
Redondeo......................................................

5,53
0,39

TOTAL PARTIDA...........................................

5,92

BANDEJA UNEX DE 60x100 mm

Resto de obra y materiales...............................

67,27

Resto de obra y materiales...............................

20,63

TOTAL PARTIDA...........................................

67,27

Suma la partida...............................................
Redondeo......................................................

19,28
1,35

TOTAL PARTIDA...........................................

20,63

SUBCAPÍTULO U22PBS CERRAJERÍA
APARTADO U22MPBS ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO U22MAPBBS ENREJADOS
m²

5,19
0,36

m. Bandeja de u23x (pvc-m1 rohs) serie 66 de Unex, de color gris, perforada, de 60x100 mm,
sin separadores, ref.66100, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes y montada sobre soportes horizontales.

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

U22MA105PBS

5,55

Suma la partida...............................................
Redondeo......................................................
CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

HQUA3100PBS

Resto de obra y materiales...............................

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Reconeixement med.
Resto de obra y materiales...............................

PRECIO

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Curs.prim.aux+socorr

Curset de primers auxilis i socorrisme

H16F1003PBS

UD

CAPÍTULO CAPÍTOL 5 PLANTA PRIMERA NORD
SUBCAPÍTULO D27 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO D27J CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JL USOS VARIOS

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

HQUAP000PBS

CÓDIGO

APARTADO D27K PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KA PUNTO DE LUZ SENCILLO

Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado
TOTAL PARTIDA...........................................

59,06

D27KA001

ud

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.
Resto de obra y materiales...............................

31,88

Suma la partida...............................................
Redondeo......................................................

29,79
2,09

TOTAL PARTIDA...........................................

31,88

SUBAPARTADO D27KG PULSADORES
D27KG305

ud

PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5
y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm²,
incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor
unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.
Resto de obra y materiales...............................

37,26

Suma la partida...............................................
Redondeo......................................................

34,82
2,44

TOTAL PARTIDA...........................................

37,26

APARTADO D27O BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPSN BASES ESTANCAS
D27OD11PSN

ud

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo"
D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e
instalado.
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Resto de obra y materiales...............................

43,99

Suma la partida...............................................
Redondeo......................................................

41,11
2,88

TOTAL PARTIDA...........................................

43,99
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO U01PPN MANO DE OBRA
APARTADO U01FPPN MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPPN INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PPN FONTANERÍA
U01FY105PPN

h

h

UD

RESUMEN

BEU11113PPN
Mano de obra.................................................

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................

16,00

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre

Oficial 1ª fontanero

TOTAL PARTIDA...........................................

h

Oficial 1ª calefactor
Mano de obra.................................................

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................

16,00

BEU57555PPN

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C
TOTAL PARTIDA...........................................

Mano de obra.................................................

16,50

APARTADO BEU6PPN MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PPN MANÒMETRE

TOTAL PARTIDA...........................................

16,50

BEU6U001PPN

Mano de obra.................................................

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00

Oficial primera climatización

U01FY625PPN

h

h

h

TOTAL PARTIDA...........................................

Mano de obra.................................................

18,00

APARTADO D25DPPN DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanePPN Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPPN Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPPN Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

TOTAL PARTIDA...........................................

18,00

FoFCCLd20PPN

Oficial especializado instalación eléctrica

Técnico programador
Mano de obra.................................................

36,00

TOTAL PARTIDA...........................................

36,00

h

Oficial 1ª pintor
Mano de obra.................................................

15,50

TOTAL PARTIDA...........................................

15,50

SUBCAPÍTULO U22PPN CERRAJERÍA
APARTADO U22MPPN ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO U22MAPPN ENREJADOS
U22MA105PPN

m²

FoFCCLd40PPN

59,06

SUBCAPÍTULO D14PPN ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APPN SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPPN SOSTRE TIPUS PLAQUES
D14AP195PPN

m²

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim
Resto de obra y materiales...............................

28,00

TOTAL PARTIDA...........................................

28,00

SUBCAPÍTULO D16PPN AISLAMIENTOS
APARTADO D16APPN AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPPN INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPPN CANALIZACIONES
D16AQF102PPN

m

D16AQF107PPN

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3/4"-30 mm

TOTAL PARTIDA...........................................

3,71

TOTAL PARTIDA...........................................

7,10

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,16
10,93

TOTAL PARTIDA...........................................

13,09

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.

1,54
5,56

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
27 mm para tuberías de 3/4", colocada.
0,74
2,97

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

ELEMENTO FoHPPN Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPPN Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
FoHCCLd20PPN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm
de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC
y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN
806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref.
TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado
TOTAL PARTIDA...........................................

m

10,58

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

SUBAPARTADO U01FZPPN VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PPN PINTURAS
U01FZ101PPN

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Encargado especializado instalación eléctrica

ELEMENTO U01FY9PPN INFORMÁTICA
U01FY905PPN

u

12,25

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

ELEMENTO U01FY6PPN ELECTRICIDAD
U01FY620PPN

6,20

APARTADO BEU5PPN TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PPN TERMÒMETRE

ELEMENTO U01FY3PPN CLIMATIZACIÓN
U01FY310PPN

PRECIO

SUBCAPÍTULO D25PPN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PPN PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PPN PURGADOR AUTOMÀTIC

ELEMENTO U01FY2PPN CALEFACCIÓN
U01FY205PPN

CÓDIGO

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
12,56

TOTAL PARTIDA...........................................

14,10

SUBAPARTADO D25DAPPN TUBERÍA DE ACERO
D25DA000PPN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
4,49

TOTAL PARTIDA...........................................

5,23

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=18mm,g=1mm,soldat capil.,mi

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25DA050PPN

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,95
7,03

TOTAL PARTIDA...........................................

9,98

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
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Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,90
32,35

TOTAL PARTIDA...........................................

38,25
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

APARTADO D25LPPN LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPPN LLAVES DE ESFERA
D25LL1

UD

RESUMEN

Valvula esfera palanca 3/4" inox

D28AA401PPN

TOTAL PARTIDA...........................................

43,52

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.
TOTAL PARTIDA...........................................

ud

LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral,
electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y
conexionado.

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

106,74

SUBAPARTADO D26LLPPN LLAVES COMPUERTA

SUBAPARTADO D28AOPPN ALUMBRADO DE EMERGENCIA

mE20VC020PPN

D28AO025PPN

ud

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

20,54
180,65

TOTAL PARTIDA...........................................

201,19

ud

SUBAPARTADO D28LLPPN TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi
850,00

SUBCAPÍTULO D27PPN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO D27JPPN CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JLPPN USOS VARIOS
D27JL005PPN

m

m

D28AFS1PPN

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

3,90
1,65

TOTAL PARTIDA...........................................

5,55

EW7731M6000PN

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

49,89

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

u

2.255,44

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN20 connexió roscada, QP = 2.5 m3 / h i PN16, distància entre vies 130mm, amb comunicació M-BUS.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,90
2,02

TOTAL PARTIDA...........................................

5,92

TOTAL PARTIDA...........................................
EW1100AC200PN

u

576,51

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua freda amb

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua freda amb certificat MID, Q3 = 4 m3 /
h, DN20, Tº Max 30 ° C i distància entre vies de 130mm. Compatible amb mòduls comunicacions
TOTAL PARTIDA...........................................

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

31,41

SUBCAPÍTULO D49PPN GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPPN RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PPN RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
D49FL1701F6PP

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,50
21,38

TOTAL PARTIDA...........................................

31,88

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,00
31,26

TOTAL PARTIDA...........................................

37,26

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

Resto de obra y materiales...............................

337,05

TOTAL PARTIDA...........................................

337,05

SUBCAPÍTULO D50PPN CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPPN PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPPN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
ComprobacPPN

ud

Comprobacio de cabal i ajust valvules

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

D50PO210PPN

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

ud

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

ud

Resto de obra y materiales...............................

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00

Resto de obra y materiales...............................

750,00

TOTAL PARTIDA...........................................

750,00

Desinfeccio canonades

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo"
D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e
instalado.

27 de agosto de 2018

88,06

TOTAL PARTIDA...........................................

APARTADO D27OPPN BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPPN BASES ESTANCAS
ud

TOTAL PARTIDA...........................................

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
EW7731M2000PN

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5
y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm²,
incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor
unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.

D27OD110PPN

4,20
83,86

SUBCAPÍTULO D36PPN COMPTATGE SISTEMA TREND

SUBAPARTADO D27KGPPN PULSADORES
ud

u

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

D27KG305PPN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

TOTAL PARTIDA...........................................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

APARTADO D27KPPN PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KAPPN PUNTO DE LUZ SENCILLO
ud

43,09

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta
puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

D27KA001PPN

TOTAL PARTIDA...........................................

SUBAPARTADO D28AFSPPN ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

D27JL010PPN

9,49
33,60

EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
TOTAL PARTIDA...........................................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar
blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de
carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y
difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro,
acer inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

D28LL1PPN

PRECIO

SUBCAPÍTULO D28PPN ILUMINACIÓN
APARTADO D28APPN ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AAPPN LUMINARIAS DE SUPERFICIE

Vàlvula esfera 3/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.
D25LL4PPN

CÓDIGO

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,50
33,49

TOTAL PARTIDA...........................................

43,99
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO D51PPN SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PPN MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
ES1000APPN

M2

CÓDIGO

UD

RESUMEN

H142BA00PPN

u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

ES1000FPPN

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,78
0,34

TOTAL PARTIDA...........................................

6,12

H1431101PPN

u

ML

5,78
3,08

TOTAL PARTIDA...........................................

8,86

H1433115PPN

u

ES1000DPPN

U

TOTAL PARTIDA...........................................

1,09

U

35,16

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

H1455710PPN

ES1000EPPN

H

u

65,00

Mano de obra.................................................

31,31

TOTAL PARTIDA...........................................

31,31

u

u

u

H1459630PPN

H1421110

u

6,77

TOTAL PARTIDA...........................................

6,77

u

H1423230

u

5,31

TOTAL PARTIDA...........................................

5,31

H142AC60

u

Resto de obra y materiales...............................

4,61

TOTAL PARTIDA...........................................

4,61

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

u

7,50

TOTAL PARTIDA...........................................

7,50

H1431101

u

6,48

TOTAL PARTIDA...........................................

6,48

u

H1411111PPN

u

TOTAL PARTIDA...........................................

0,24

H1465376PPN

H1421110PPN

u

6,77

TOTAL PARTIDA...........................................

6,77

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

u

H1423230PPN

u

5,31

TOTAL PARTIDA...........................................

5,31

H146J364PPN

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

H142AC60PPN

u

4,61

TOTAL PARTIDA...........................................

4,61

u

u

u

u

H1474600PPN

u

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

27 de agosto de 2018

7,50

TOTAL PARTIDA...........................................

7,50
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5,27

TOTAL PARTIDA...........................................

5,27

Resto de obra y materiales...............................

36,78

TOTAL PARTIDA...........................................

36,78

Resto de obra y materiales...............................

52,10

TOTAL PARTIDA...........................................

52,10

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Resto de obra y materiales...............................

55,73

TOTAL PARTIDA...........................................

55,73

Parella botes mitja canya

Resto de obra y materiales...............................

5,68

TOTAL PARTIDA...........................................

5,68

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Resto de obra y materiales...............................

24,01

TOTAL PARTIDA...........................................

24,01

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Resto de obra y materiales...............................

2,20

TOTAL PARTIDA...........................................

2,20

Resto de obra y materiales...............................

13,19

TOTAL PARTIDA...........................................

13,19

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Resto de obra y materiales...............................

5,05

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

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
Resto de obra y materiales...............................

5,05

TOTAL PARTIDA...........................................

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
0,24

2,20

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

Protector auditiu tap escuma
Resto de obra y materiales...............................

2,20

TOTAL PARTIDA...........................................

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

H1464420PPN

Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

1,56

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

H1463253PPN

Resto de obra y materiales...............................

1,56

TOTAL PARTIDA...........................................

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

H145K4B9PPN

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

H142BA00

u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169

Resto de obra y materiales...............................

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

H145K397PPN

Resto de obra y materiales...............................

0,70

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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

0,70

TOTAL PARTIDA...........................................

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

H145B002PPN

Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

14,00

Mascareta,protecció respiratòria

APARTADO 1.1PPN EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H1411111

14,00

TOTAL PARTIDA...........................................
Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

Resto de obra y materiales...............................

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
TOTAL PARTIDA...........................................

0,24

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

10,32
24,84

TOTAL PARTIDA...........................................

0,24

TOTAL PARTIDA...........................................

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

H1445003PPN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

E243423APPN

H1441201PPN

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.

Resto de obra y materiales...............................

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.
0,91
0,18

6,48

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,48

TOTAL PARTIDA...........................................

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Protector auditiu tap escuma

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

ES1000BPPN

PRECIO

27 de agosto de 2018
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

H147D501PPN

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

HBBAC005PPN

u

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

H147L005PPN

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Resto de obra y materiales...............................

251,52

TOTAL PARTIDA...........................................

251,52

HBBAE001PPN

u

u

u

Resto de obra y materiales...............................

43,30

TOTAL PARTIDA...........................................

43,30

HBBAF004PPN

u

Resto de obra y materiales...............................

86,07

TOTAL PARTIDA...........................................

86,07
HBC19081PPN

Faixa prot.dorsolumbar

u

21,84

TOTAL PARTIDA...........................................

21,84

u

HBC1D081PPN

u

22,97

TOTAL PARTIDA...........................................

22,97

u

HBC1JF01PPN
Resto de obra y materiales...............................

12,40

u

m

m

TOTAL PARTIDA...........................................

12,40

m

Resto de obra y materiales...............................

16,97

TOTAL PARTIDA...........................................

16,97

H15Z1001PPN

u

u

u

HQU2D102PPN

Resto de obra y materiales...............................

23,58

u

h

TOTAL PARTIDA...........................................

1,37

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,07
0,18

TOTAL PARTIDA...........................................

2,25

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,61
21,44

TOTAL PARTIDA...........................................

23,05

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

TOTAL PARTIDA...........................................

23,58

u

HQU2E001PPN

Resto de obra y materiales...............................

25,39

TOTAL PARTIDA...........................................

25,39

Resto de obra y materiales...............................

60,72

TOTAL PARTIDA...........................................

60,72

Mano de obra.................................................

37,72

TOTAL PARTIDA...........................................

37,72

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge
u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,24
47,20

TOTAL PARTIDA...........................................

51,44

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,74
81,12

TOTAL PARTIDA...........................................

84,86

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió
HQU2GF01PPN

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

HQU2P001PPN

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,42
48,21

TOTAL PARTIDA...........................................

51,63

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,89
0,86

TOTAL PARTIDA...........................................

1,75

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,80
0,68

TOTAL PARTIDA...........................................

4,48

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

HQUA1100PPN
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,81
1,18

TOTAL PARTIDA...........................................

4,99

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUZM000PPN

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

h

Resto de obra y materiales...............................

103,70

TOTAL PARTIDA...........................................

103,70

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

18,23
29,30

TOTAL PARTIDA...........................................

47,53

Resto de obra y materiales...............................

10,96

TOTAL PARTIDA...........................................

10,96

HQU1531APPN

mes

HQU1H53APPN

17,69
14,15

TOTAL PARTIDA...........................................

31,84
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17,19

TOTAL PARTIDA...........................................

17,19

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal manual p/senyalis.

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

27 de agosto de 2018

1,12
0,25

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Senyal manual per a senyalista

HBBAA005PPN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Davantal p/sold.,serratge

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

HBB20005PPN

39,29

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

HBB11111PPN

TOTAL PARTIDA...........................................

APARTADO 1.3PPN IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

H152J105PPN

17,94
21,35

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

APARTADO 1.2PPN SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
m2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

H151A1K1PPN

5,11

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H15B2002PPN

5,11

TOTAL PARTIDA...........................................
Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

H148B580PPN

Resto de obra y materiales...............................

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Resto de obra y materiales...............................

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

H1488580PPN

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

H1485800PPN

24,89

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Resto de obra y materiales...............................

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

H1485140PPN

TOTAL PARTIDA...........................................

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

Faixa de protecció dorsolumbar

H1481242PPN

17,45
7,44

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

H147N000PPN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

H147M007PPN

PRECIO

mes

Resto de obra y materiales...............................

224,78

TOTAL PARTIDA...........................................

224,78

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

27 de agosto de 2018

Resto de obra y materiales...............................

146,78

TOTAL PARTIDA...........................................

146,78
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

HQU1A50APPN

mes

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

PRECIO

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU27502PPN

u

Resto de obra y materiales...............................

156,78

TOTAL PARTIDA...........................................

156,78

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,40
10,84

TOTAL PARTIDA...........................................

17,24

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,95
10,79

TOTAL PARTIDA...........................................

13,74

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,00
48,25

TOTAL PARTIDA...........................................

54,25

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

13,70
163,46

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

TOTAL PARTIDA...........................................

177,16

APARTADO 1.4PPN DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
h

Formació Seg.Salut

u

Mano de obra.................................................

17,19

TOTAL PARTIDA...........................................

17,19

Resto de obra y materiales...............................

177,50

TOTAL PARTIDA...........................................

177,50

Mano de obra.................................................

123,17

TOTAL PARTIDA...........................................

123,17

Curs.prim.aux+socorr

Curset de primers auxilis i socorrisme

H16F1003PPN

u

h

Oficial 1ª fontanero

U01FY205PPS

h

U01FY310PPS

U01FY625PPS

U01FY905PPS

u

u

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................

16,00

h

Oficial primera climatización
Mano de obra.................................................

16,50

TOTAL PARTIDA...........................................

16,50

h

h

Encargado especializado instalación eléctrica
Mano de obra.................................................

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00

Oficial especializado instalación eléctrica
Mano de obra.................................................

18,00

TOTAL PARTIDA...........................................

18,00

h

Técnico programador
Mano de obra.................................................

36,00

TOTAL PARTIDA...........................................

36,00

h

Oficial 1ª pintor
Mano de obra.................................................

15,50

TOTAL PARTIDA...........................................

15,50

SUBCAPÍTULO D01PPS DEMOLICIONES
APARTADO D01EPPS DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS
D01EA025PPS

m²

DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR

m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó revestimiento similar de
una de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros
a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,30
0,44

TOTAL PARTIDA...........................................

6,74

APARTADO D01GPPS DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
D01GD010PPS

Reconeixement med.
Resto de obra y materiales...............................

30,00

TOTAL PARTIDA...........................................

30,00

m²

LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja,
medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

HQUA3100PPN

Mano de obra.................................................

SUBAPARTADO U01FZPPS VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PPS PINTURAS

Reconeixement mèdic

HQUA2100PPN

16,00

ELEMENTO U01FY6PPS ELECTRICIDAD

Reunió comitè S/S 6 pers.

APARTADO 1.5PPN MEDICINA PREVENTIVA
u

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................
Oficial 1ª calefactor

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

HQUAM000PPN

Mano de obra.................................................

ELEMENTO U01FY2PPS CALEFACCIÓN

U01FZ101PPS

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

HQUAP000PPN

PRECIO

ELEMENTO U01FY9PPS INFORMÁTICA

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

H16F1004PPN

U01FY105PPS

U01FY620PPS

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2QJ02PPN

RESUMEN

ELEMENTO U01FY3PPS CLIMATIZACIÓN

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301PPN

UD

CAPÍTULO CAPÍTOL 6 PLANTA PRIMERA SUD
SUBCAPÍTULO U01PPS MANO DE OBRA
APARTADO U01FPPS MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPPS INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PPS FONTANERÍA

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU25201PPN

CÓDIGO

Resto de obra y materiales...............................

103,08

TOTAL PARTIDA...........................................

103,08

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Resto de obra y materiales...............................

67,27

TOTAL PARTIDA...........................................

67,27

3,30
0,23

TOTAL PARTIDA...........................................

3,53

SUBCAPÍTULO D14PPS ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APPS SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPPS SOSTRE TIPUS PLAQUES
D14AP195PPS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

m²

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim
Resto de obra y materiales...............................

28,00

TOTAL PARTIDA...........................................

28,00

SUBCAPÍTULO D16PPS AISLAMIENTOS
APARTADO D16APPS AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPPS INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPPS CANALIZACIONES
D16AQF102PPS

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3/4"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
27 mm para tuberías de 3/4", colocada.

D16AQF103PPS

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
2,97

TOTAL PARTIDA...........................................

3,71

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
34 mm para tuberías de 1", colocada.
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Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
3,09

TOTAL PARTIDA...........................................

3,83
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

D16AQF104PPS

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

FoHCCLd20PPS

m

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
42 mm para tuberías de 1 1/4", colocada.

D16AQF106PPS

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
3,37

TOTAL PARTIDA...........................................

4,11

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
60 mm para tuberías de 2", colocada.

D16AQF107PPS

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
4,10

TOTAL PARTIDA...........................................

4,84

D16AQF108PPS

m

0,74
4,49

TOTAL PARTIDA...........................................

5,23

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
5,27

TOTAL PARTIDA...........................................

6,01

m

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

6,20

m

D25DA050PPS

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

D25DA060PPS

18,75

m

Resto de obra y materiales...............................

21,78

TOTAL PARTIDA...........................................

21,78

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

m

Resto de obra y materiales...............................

36,02

TOTAL PARTIDA...........................................

36,02

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

m

Resto de obra y materiales...............................

41,91

TOTAL PARTIDA...........................................

41,91

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de
dificultat alt, i col.locat superficialment.

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'
TOTAL PARTIDA...........................................

10,58

APARTADO D25DPPS DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanePPS Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPPS Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPPS Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Resto de obra y materiales...............................

76,34

TOTAL PARTIDA...........................................

76,34

APARTADO D25LPPS LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPPS LLAVES DE ESFERA
D25LL1

Valvula esfera palanca 3/4" inox

Vàlvula esfera 3/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

m

18,75

TOTAL PARTIDA...........................................
Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,

12,25

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

FoFCCLd40PPS

Resto de obra y materiales...............................

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

APARTADO BEU6PPS MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PPS MANÒMETRE

m

15,18

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

TOTAL PARTIDA...........................................

FoFCCLd20PPS

15,18

TOTAL PARTIDA...........................................
Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=22mm,g=1,2mm,soldat capil.,

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

u

Resto de obra y materiales...............................

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

APARTADO BEU5PPS TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PPS TERMÒMETRE

BEU6U001PPS

14,10

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25DA040PPS

TOTAL PARTIDA...........................................

u

TOTAL PARTIDA...........................................
Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=18mm,g=1mm,soldat capil.,mi

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre

BEU57555PPS

1,54
12,56

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25DA020PPS

SUBCAPÍTULO D25PPS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PPS PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PPS PURGADOR AUTOMÀTIC
u

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
89 mm para tuberías de 3", colocada.

BEU11113PPS

D25DA000PPS

D25DA010PPS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

SUBAPARTADO D25DAPPS TUBERÍA DE ACERO

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.

PRECIO

TOTAL PARTIDA...........................................
D25LL4

43,52

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.
TOTAL PARTIDA...........................................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
5,56

TOTAL PARTIDA...........................................

7,10

mE20VC020PPS

ud

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro,
acer inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm
de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC
y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN
806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref.
TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

106,74

SUBAPARTADO D26LLPPS LLAVES COMPUERTA

mE20VC030PPS

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

20,54
180,65

TOTAL PARTIDA...........................................

201,19

VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer
inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,16
10,93

TOTAL PARTIDA...........................................

13,09

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

20,54
203,72

TOTAL PARTIDA...........................................

224,26

ELEMENTO FoHPPS Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPPS Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBAPARTADO D28LLPPS TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
D28LL1PPS

CÓDIGO

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

ES1000APPS
TOTAL PARTIDA...........................................

UD

RESUMEN

M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

850,00

SUBCAPÍTULO D28PPS ILUMINACIÓN
APARTADO D28APPS ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AFSPPS ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
D28AFS1PPS

u

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

ES1000FPPS

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta
puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.
TOTAL PARTIDA...........................................

ud

ES1000BPPS

ES1000DPPS

E243423APPS

18,99
175,15

TOTAL PARTIDA...........................................

194,14

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,91
0,18

TOTAL PARTIDA...........................................

1,09

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

U

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,32
24,84

TOTAL PARTIDA...........................................

35,16

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

H

65,00

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Mano de obra.................................................

31,31

TOTAL PARTIDA...........................................

31,31

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

1.481,79

H1421110PPS

H1423230PPS

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

u

Resto de obra y materiales...............................

6,77

TOTAL PARTIDA...........................................

6,77

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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

1.220,17

u

Resto de obra y materiales...............................

5,31

TOTAL PARTIDA...........................................

5,31

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169

H142AC60PPS

Resto de obra y materiales...............................

337,05

TOTAL PARTIDA...........................................

337,05

u

Resto de obra y materiales...............................

4,61

TOTAL PARTIDA...........................................

4,61

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

H142BA00PPS

Comprobacio de cabal i ajust valvules

u

Resto de obra y materiales...............................

7,50

TOTAL PARTIDA...........................................

7,50

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

ud

U

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

SUBCAPÍTULO D50PPS CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPPS PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPPS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

D50PO210PPS

8,86

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

H1411111PPS

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

ud

TOTAL PARTIDA...........................................
Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

APARTADO 1.1PPS EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

TOTAL PARTIDA...........................................

ComprobacPPS

5,78
3,08

TOTAL PARTIDA...........................................
ES1000EPPS

SUBCAPÍTULO D49PPS GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPPS RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PPS RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.

D49FL1701FPPS

6,12

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

TOTAL PARTIDA...........................................
u

ML

PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connexió embridada, QP = 10 m3 / h i PN16, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
EW7731M40PPS

TOTAL PARTIDA...........................................

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

SUBCAPÍTULO D36PPS COMPTATGE SISTEMA TREND
u

5,78
0,34

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

49,89

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una
cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100
mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E
como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del
DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t
de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso
de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de
conformidad; de una hoja abatible de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre
automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

EW7731M480PPS

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

SUBCAPÍTULO D34PPS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO D34JPPS PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO D34JAPPS PUERTAS METÁLICAS
D34JA012PPS

PRECIO

SUBCAPÍTULO D51PPS SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PPS MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

Resto de obra y materiales...............................

20,00

Resto de obra y materiales...............................

6,48

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................

6,48

Desinfeccio canonades

H1431101PPS

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

u

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Resto de obra y materiales...............................

750,00

TOTAL PARTIDA...........................................

750,00

H1433115PPS

u

Resto de obra y materiales...............................

0,24

TOTAL PARTIDA...........................................

0,24

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

H1441201PPS

u

Resto de obra y materiales...............................

14,00

TOTAL PARTIDA...........................................

14,00

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

H1445003PPS

u

Resto de obra y materiales...............................

0,70

TOTAL PARTIDA...........................................

0,70

Resto de obra y materiales...............................

1,56

TOTAL PARTIDA...........................................

1,56

Mascareta,protecció respiratòria

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

H1455710PPS

u

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
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Resto de obra y materiales...............................

2,20

TOTAL PARTIDA...........................................

2,20
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1459630PPS

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1485800PPS

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

H145B002PPS

u

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

Resto de obra y materiales...............................

5,05

Resto de obra y materiales...............................

16,97

TOTAL PARTIDA...........................................

5,05

TOTAL PARTIDA...........................................

16,97

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

H1488580PPS

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

H145K397PPS

u

u

u

5,27

Resto de obra y materiales...............................

23,58

TOTAL PARTIDA...........................................

5,27

TOTAL PARTIDA...........................................

23,58

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

H148B580PPS

u

u

36,78

Resto de obra y materiales...............................

25,39

TOTAL PARTIDA...........................................

36,78

TOTAL PARTIDA...........................................

25,39

Resto de obra y materiales...............................

60,72

TOTAL PARTIDA...........................................

60,72

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

H15B2002PPS

u

Resto de obra y materiales...............................

52,10

TOTAL PARTIDA...........................................

52,10

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

APARTADO 1.2PPS SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
H151A1K1PPS

m2

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

Resto de obra y materiales...............................

55,73

TOTAL PARTIDA...........................................

55,73

Parella botes mitja canya
H152J105PPS

m

u

Resto de obra y materiales...............................

5,68

TOTAL PARTIDA...........................................

5,68

HBB11111PPS

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

u

HBB20005PPS

Resto de obra y materiales...............................

24,01

TOTAL PARTIDA...........................................

24,01

u

u

u

u

u

HBBAA005PPS

Resto de obra y materiales...............................

2,20

TOTAL PARTIDA...........................................

2,20

Resto de obra y materiales...............................

13,19

TOTAL PARTIDA...........................................

13,19

u

u

4,99

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

HBBAC005PPS

251,52

TOTAL PARTIDA...........................................

251,52

u

HBBAE001PPS

43,30
43,30

u

86,07

TOTAL PARTIDA...........................................

86,07

u

21,84

TOTAL PARTIDA...........................................

21,84

10,96

TOTAL PARTIDA...........................................

10,96

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,69
14,15

TOTAL PARTIDA...........................................

31,84

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,45
7,44

TOTAL PARTIDA...........................................

24,89

Resto de obra y materiales...............................

5,11

TOTAL PARTIDA...........................................

5,11

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBC19081PPS

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,94
21,35

TOTAL PARTIDA...........................................

39,29

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,12
0,25

TOTAL PARTIDA...........................................

1,37

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,07
0,18

TOTAL PARTIDA...........................................

2,25

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Faixa prot.dorsolumbar
Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

Resto de obra y materiales...............................

47,53

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

HBBAF004PPS

TOTAL PARTIDA...........................................

TOTAL PARTIDA...........................................

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

Resto de obra y materiales...............................

18,23
29,30

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBC1D081PPS

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

m

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Resto de obra y materiales...............................

22,97

TOTAL PARTIDA...........................................

22,97

Resto de obra y materiales...............................

12,40

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,61
21,44

TOTAL PARTIDA...........................................

12,40

TOTAL PARTIDA...........................................

23,05

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

HBC1JF01PPS

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

27 de agosto de 2018

TOTAL PARTIDA...........................................

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

H1485140PPS

3,81
1,18

Senyal manual per a senyalista

Faixa de protecció dorsolumbar

H1481242PPS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Senyal manual p/senyalis.

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

H147N000PPS

4,48

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

H147M007PPS

TOTAL PARTIDA...........................................

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

H147L005PPS

3,80
0,68

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

H147D501PPS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

H1474600PPS

u

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

H146J364PPS

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

Resto de obra y materiales...............................

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

H1465376PPS

u

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

H1464420PPS

Davantal p/sold.,serratge

Resto de obra y materiales...............................

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

H1463253PPS

u

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

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

H145K4B9PPS

PRECIO
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

APARTADO 1.3PPS IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

APARTADO 1.4PPS DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

H15Z1001PPS

H16F1004PPS

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

HQU2D102PPS

u

u

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Mano de obra.................................................

37,72

Mano de obra.................................................

17,19

TOTAL PARTIDA...........................................

37,72

TOTAL PARTIDA...........................................

17,19

Resto de obra y materiales...............................

177,50

TOTAL PARTIDA...........................................

177,50

Mano de obra.................................................

123,17

TOTAL PARTIDA...........................................

123,17

Resto de obra y materiales...............................

30,00

TOTAL PARTIDA...........................................

30,00

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

HQUAP000PPS

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU2E001PPS

h

u

Curs.prim.aux+socorr

Curset de primers auxilis i socorrisme

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,24
47,20

TOTAL PARTIDA...........................................

51,44

H16F1003PPS

u

Reunió comitè S/S 6 pers.

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01PPS

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,74
81,12

TOTAL PARTIDA...........................................

84,86

APARTADO 1.5PPS MEDICINA PREVENTIVA
HQUAM000PPS

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

u

Reconeixement med.

Reconeixement mèdic

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2P001PPS

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,42
48,21

TOTAL PARTIDA...........................................

51,63

HQUA2100PPS

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQUA1100PPS

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,89
0,86

TOTAL PARTIDA...........................................

1,75

h

Resto de obra y materiales...............................

103,70

TOTAL PARTIDA...........................................

103,70

Mano de obra.................................................

17,19

TOTAL PARTIDA...........................................

17,19

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

mes

u

Resto de obra y materiales...............................

103,08

TOTAL PARTIDA...........................................

103,08

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
Resto de obra y materiales...............................

67,27

TOTAL PARTIDA...........................................

67,27

TOTAL PARTIDA...........................................

59,06

SUBCAPÍTULO U22PPS CERRAJERÍA
APARTADO U22MPPS ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO U22MAPPS ENREJADOS
U22MA105PPS

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

HQU1531APPS

HQUA3100PPS

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUZM000PPS

PRECIO

m²

Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1H53APPS

mes

Resto de obra y materiales...............................

224,78

TOTAL PARTIDA...........................................

224,78

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A50APPS

mes

Resto de obra y materiales...............................

146,78

TOTAL PARTIDA...........................................

146,78

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU27502PPS

u

Resto de obra y materiales...............................

156,78

TOTAL PARTIDA...........................................

156,78

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU25201PPS

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,40
10,84

TOTAL PARTIDA...........................................

17,24

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,95
10,79

TOTAL PARTIDA...........................................

13,74

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301PPS

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2QJ02PPS

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,00
48,25

TOTAL PARTIDA...........................................

54,25

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

13,70
163,46

TOTAL PARTIDA...........................................

177,16

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTOL 7 PLANTA SEGONA NORD
SUBCAPÍTULO U01PSN MANO DE OBRA
APARTADO U01FPSN MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPSN INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PSN FONTANERÍA
U01FY105PSN

h

h

BEU11113PSN

h

RESUMEN

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Oficial 1ª fontanero
Mano de obra.................................................

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................

16,00

Mano de obra.................................................

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................

BEU57555PSN

Oficial 1ª calefactor

U01FY625PSN

h

h

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C
TOTAL PARTIDA...........................................

h

Oficial primera climatización
Mano de obra.................................................

16,50

TOTAL PARTIDA...........................................

16,50

BEU6U001PSN

u

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d
TOTAL PARTIDA...........................................

Encargado especializado instalación eléctrica
Mano de obra.................................................

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00

Oficial especializado instalación eléctrica
Mano de obra.................................................

18,00

TOTAL PARTIDA...........................................

18,00

FoFCCLd20PSN

36,00

TOTAL PARTIDA...........................................

36,00

h

Oficial 1ª pintor
Mano de obra.................................................

15,50

TOTAL PARTIDA...........................................

15,50

SUBCAPÍTULO D14PSN ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APSN SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPSN SOSTRE TIPUS PLAQUES
D14AP195PSN

m²

FoFCCLd40PSN

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim
28,00

TOTAL PARTIDA...........................................

28,00

SUBCAPÍTULO D16PSN AISLAMIENTOS
APARTADO D16APSN AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPSN INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPSN CANALIZACIONES
D16AQF103PSN

m

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1"-30 mm

FoHCCLd20PSN

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
3,09

TOTAL PARTIDA...........................................

3,83

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

m

TOTAL PARTIDA...........................................

7,10

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,16
10,93

TOTAL PARTIDA...........................................

13,09

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
3,37

SUBAPARTADO D25DAPSN TUBERÍA DE ACERO

TOTAL PARTIDA...........................................

4,11

D25DA010PSN

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
12,56

TOTAL PARTIDA...........................................

14,10

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=22mm,g=1,2mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
48 mm para tuberías de 1 1/2", colocada.

D16AQF107PSN

1,54
5,56

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
42 mm para tuberías de 1 1/4", colocada.

D16AQF105PSN

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

ELEMENTO FoHPSN Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPSN Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
34 mm para tuberías de 1", colocada.

D16AQF104PSN

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm
de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC
y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN
806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref.
TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Resto de obra y materiales...............................

m

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

Técnico programador
Mano de obra.................................................

10,58

APARTADO D25DPSN DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanerPSN Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPSN Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPSN Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

SUBAPARTADO U01FZPSN VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PSN PINTURAS
U01FZ101PSN

12,25

APARTADO BEU6PSN MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PSN MANÒMETRE

ELEMENTO U01FY9PSN INFORMÁTICA
U01FY905PSN

6,20

APARTADO BEU5PSN TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01 PSN TERMÒMETRE

ELEMENTO U01FY6PSN ELECTRICIDAD
U01FY620PSN

PRECIO

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre

ELEMENTO U01FY3PSN CLIMATIZACIÓN
U01FY310PSN

UD

SUBCAPÍTULO D25PSN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PSN PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PSN PURGADOR AUTOMÀTIC

ELEMENTO U01FY2PSN CALEFACCIÓN
U01FY205PSN

CÓDIGO

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
3,65

TOTAL PARTIDA...........................................

4,39

D25DA020PSN

D25DA030PSN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
4,49

TOTAL PARTIDA...........................................

5,23

18,75

TOTAL PARTIDA...........................................

18,75

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.

m

Resto de obra y materiales...............................

m

Resto de obra y materiales...............................

21,78

TOTAL PARTIDA...........................................

21,78

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25DA050PSN

m

Resto de obra y materiales...............................

28,14

TOTAL PARTIDA...........................................

28,14

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
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Resto de obra y materiales...............................

41,91

TOTAL PARTIDA...........................................

41,91
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

APARTADO D25LPSN LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPSN LLAVES DE ESFERA

APARTADO D27OPSN BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPSN BASES ESTANCAS

D25LL2

D27OD11PSN

Valvula esfera palanca 1" inox

Vàlvula esfera 1", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.
TOTAL PARTIDA...........................................
D25LL3

ud

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo"
D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e
instalado.

49,15

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.
TOTAL PARTIDA...........................................
D25LL4

77,27

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

D28AA401PSN
106,74

ud

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro,
acer inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

20,54
180,65

TOTAL PARTIDA...........................................

201,19

ud

SUBAPARTADO D28AOPSN ALUMBRADO DE EMERGENCIA

D28LL1PSN

D28AO025PSN

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi
850,00

SUBCAPÍTULO D27PSN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO D27JPSN CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JLPSN USOS VARIOS
m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

D27JL010PSN

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,90
1,65

TOTAL PARTIDA...........................................

5,55

D28AFS1PSN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,90
2,02

TOTAL PARTIDA...........................................

5,92

EW7731M600PSN

43,09

EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,20
83,86

TOTAL PARTIDA...........................................

88,06

u

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

49,89

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
TOTAL PARTIDA...........................................
EW7731M520PSN

u

2.255,44

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

TOTAL PARTIDA...........................................
EW7731M400PSN

u

1.776,63

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,50
21,38

TOTAL PARTIDA...........................................

31,88

TOTAL PARTIDA...........................................
EW1101CC46PSN u

1.220,17

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 16 m3
/ h, DN40, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 300MM. Compatible amb mòduls comunicacions

PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

TOTAL PARTIDA...........................................

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5
y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm²,
incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor
unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.
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TOTAL PARTIDA...........................................

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta
puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

SUBAPARTADO D27KGPSN PULSADORES
ud

9,49
33,60

TOTAL PARTIDA...........................................

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

D27KG305PSN

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

SUBCAPÍTULO D36PSN COMPTATGE SISTEMA TREND

APARTADO D27KPSN PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KAPSN PUNTO DE LUZ SENCILLO
ud

43,99

SUBAPARTADO D28AFSPSN ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

D27KA001PSN

TOTAL PARTIDA...........................................

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar
blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de
carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y
difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

D27JL005PSN

41,11
2,88

LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

SUBAPARTADO D28LLPSN TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

TOTAL PARTIDA...........................................

43,99

Suma la partida...............................................
Redondeo......................................................

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral,
electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y
conexionado.

SUBAPARTADO D26LLPSN LLAVES COMPUERTA
mE20VC020PSN

Resto de obra y materiales...............................

SUBCAPÍTULO D28PSN ILUMINACIÓN
APARTADO D28APSN ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AAPSN LUMINARIAS DE SUPERFICIE

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.
TOTAL PARTIDA...........................................

PRECIO

202,69

SUBCAPÍTULO D49PSN GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPSN RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PSN RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
D49FL1701FPSN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,00
31,26

TOTAL PARTIDA...........................................

37,26
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ud

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.
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Resto de obra y materiales...............................

337,05

TOTAL PARTIDA...........................................

337,05
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO D50PSN CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPSN PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPSN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
ComprobacPSN

ud

ud

UD

RESUMEN

H1445003PSN

u

Mascareta,protecció respiratòria

Comprobacio de cabal i ajust valvules
H1455710PSN

Resto de obra y materiales...............................

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00

u

750,00

TOTAL PARTIDA...........................................

750,00

H1459630PSN

ES1000FPSN

M2

H145B002PSN
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,78
0,34

TOTAL PARTIDA...........................................

6,12

ML

5,78
3,08

TOTAL PARTIDA...........................................

8,86

ES1000DPSN

U

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,91
0,18

TOTAL PARTIDA...........................................

1,09

U

TOTAL PARTIDA...........................................

35,16

u

u

ES1000EPSN

H

H1464420PSN

31,31
31,31

APARTADO 1.1PSN EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H1411111PSN

u

H1465376PSN

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

H1421110PSN

u

6,77

TOTAL PARTIDA...........................................

6,77

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

u

H1423230PSN

u

5,31

TOTAL PARTIDA...........................................

5,31

H146J364PSN

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169

H142AC60PSN

u

4,61

TOTAL PARTIDA...........................................

4,61

u

H142BA00PSN

u

H1474600PSN

7,50

TOTAL PARTIDA...........................................

7,50

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

H1431101PSN

u

6,48

TOTAL PARTIDA...........................................

6,48

H147L005PSN

u

u

55,73

u

Resto de obra y materiales...............................

5,68

TOTAL PARTIDA...........................................

5,68

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

u

Resto de obra y materiales...............................

24,01

TOTAL PARTIDA...........................................

24,01

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

u

Resto de obra y materiales...............................

2,20

TOTAL PARTIDA...........................................

2,20

Resto de obra y materiales...............................

13,19

TOTAL PARTIDA...........................................

13,19

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

u

Resto de obra y materiales...............................

251,52

TOTAL PARTIDA...........................................

251,52

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

0,24

Resto de obra y materiales...............................

43,30

TOTAL PARTIDA...........................................

0,24

TOTAL PARTIDA...........................................

43,30

H147M007PSN

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

u

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

Resto de obra y materiales...............................

14,00

Resto de obra y materiales...............................

86,07

TOTAL PARTIDA...........................................

14,00

TOTAL PARTIDA...........................................

86,07

0,70

Resto de obra y materiales...............................

21,84

0,70

TOTAL PARTIDA...........................................

21,84

H147N000PSN

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

u

Faixa prot.dorsolumbar

Faixa de protecció dorsolumbar

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
Resto de obra y materiales...............................
TOTAL PARTIDA...........................................

27 de agosto de 2018

55,73

TOTAL PARTIDA...........................................

Resto de obra y materiales...............................

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

H1441201PSN

Resto de obra y materiales...............................

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1433115PSN

52,10

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Resto de obra y materiales...............................

52,10

TOTAL PARTIDA...........................................

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

H147D501PSN

Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Parella botes mitja canya

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

36,78

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Resto de obra y materiales...............................

36,78

TOTAL PARTIDA...........................................

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

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
Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Resto de obra y materiales...............................

5,27

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

TOTAL PARTIDA...........................................

5,27

TOTAL PARTIDA...........................................

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.
Mano de obra.................................................

Resto de obra y materiales...............................

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
65,00

5,05

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes
TOTAL PARTIDA...........................................

5,05

TOTAL PARTIDA...........................................

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

H1463253PSN
10,32
24,84

Resto de obra y materiales...............................

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,20

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

H145K4B9PSN

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.

E243423APSN

u

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

2,20

TOTAL PARTIDA...........................................

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

H145K397PSN
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

ES1000BPSN

u

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

1,56

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

SUBCAPÍTULO D51PSN SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PSN MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
M2

1,56

TOTAL PARTIDA...........................................

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

Desinfeccio canonades

Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

ES1000APSN

PRECIO

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

D50PO210PSN

CÓDIGO
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1481242PSN

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

HBC1D081PSN

m

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

H1485140PSN

u

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Resto de obra y materiales...............................

22,97

TOTAL PARTIDA...........................................

22,97

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

HBC1JF01PSN

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

H1485800PSN

u

u

12,40

TOTAL PARTIDA...........................................

12,40

u

u

H15Z1001PSN

Resto de obra y materiales...............................

16,97

TOTAL PARTIDA...........................................

16,97

h

HQU2D102PSN

m

Resto de obra y materiales...............................

23,58

TOTAL PARTIDA...........................................

23,58

u

u

HQU2E001PSN

u

u

u

25,39

TOTAL PARTIDA...........................................

25,39

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió
HQU2GF01PSN
Resto de obra y materiales...............................

60,72

TOTAL PARTIDA...........................................

60,72

u

u

u

HQU2P001PSN

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,80
0,68

TOTAL PARTIDA...........................................

4,48

HQUA1100PSN

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,81
1,18

TOTAL PARTIDA...........................................

4,99

HQUZM000PSN

TOTAL PARTIDA...........................................

51,44

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,74
81,12

TOTAL PARTIDA...........................................

84,86

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,42
48,21

TOTAL PARTIDA...........................................

51,63

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,89
0,86

TOTAL PARTIDA...........................................

1,75

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

h

Resto de obra y materiales...............................

103,70

TOTAL PARTIDA...........................................

103,70

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

18,23
29,30

TOTAL PARTIDA...........................................

47,53

Resto de obra y materiales...............................

10,96

TOTAL PARTIDA...........................................

10,96

HQU1531APSN

mes

HQU1H53APSN

17,69
14,15

TOTAL PARTIDA...........................................

31,84

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

17,45
7,44

TOTAL PARTIDA...........................................

24,89

mes

Resto de obra y materiales...............................

224,78

TOTAL PARTIDA...........................................

224,78

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

mes

Resto de obra y materiales...............................

146,78

TOTAL PARTIDA...........................................

146,78

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU27502PSN

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

17,19

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A50APSN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,19

TOTAL PARTIDA...........................................
Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal manual p/senyalis.

u

Resto de obra y materiales...............................

156,78

TOTAL PARTIDA...........................................

156,78

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Resto de obra y materiales...............................

5,11

TOTAL PARTIDA...........................................

5,11

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
HQU25201PSN

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,40
10,84

TOTAL PARTIDA...........................................

17,24

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,95
10,79

TOTAL PARTIDA...........................................

13,74

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,94
21,35

TOTAL PARTIDA...........................................

39,29

HQU22301PSN

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

27 de agosto de 2018

4,24
47,20

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBC19081PSN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

HBBAF004PSN

37,72

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAE001PSN

37,72

TOTAL PARTIDA...........................................

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBBAC005PSN

Mano de obra.................................................

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Resto de obra y materiales...............................

Senyal manual per a senyalista

HBBAA005PSN

23,05

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

HBB20005PSN

TOTAL PARTIDA...........................................

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

HBB11111PSN

1,61
21,44

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

H152J105PSN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

APARTADO 1.2PSN SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
m2

2,25

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Davantal p/sold.,serratge

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

H151A1K1PSN

TOTAL PARTIDA...........................................

APARTADO 1.3PSN IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H15B2002PSN

2,07
0,18

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

H148B580PSN

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
Resto de obra y materiales...............................

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

H1488580PSN

PRECIO

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,12
0,25

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,00
48,25

TOTAL PARTIDA...........................................

1,37

TOTAL PARTIDA...........................................

54,25
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

HQU2QJ02PSN

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

PRECIO

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

13,70
163,46

TOTAL PARTIDA...........................................

177,16

h

UD

RESUMEN

h

Oficial 1ª fontanero

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

HQUAP000PSN

H16F1003PSN

Mano de obra.................................................

17,19

ELEMENTO U01FY2PSS CALEFACCIÓN

TOTAL PARTIDA...........................................

17,19

U01FY205PSS

h

16,00

Mano de obra.................................................

16,00

Curset de primers auxilis i socorrisme

TOTAL PARTIDA...........................................

16,00

u

Resto de obra y materiales...............................

177,50

TOTAL PARTIDA...........................................

177,50

ELEMENTO U01FY3PSS CLIMATIZACIÓN
U01FY310PSS

h

Oficial primera climatización

Reunió comitè S/S 6 pers.
Mano de obra.................................................

123,17

TOTAL PARTIDA...........................................

123,17

u

Reconeixement med.
Resto de obra y materiales...............................

U01FY620PSS

h

30,00

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

u

Resto de obra y materiales...............................

103,08

TOTAL PARTIDA...........................................

103,08

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

h

Resto de obra y materiales...............................

67,27

TOTAL PARTIDA...........................................

67,27

Mano de obra.................................................

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00

Oficial especializado instalación eléctrica
Mano de obra.................................................

18,00

TOTAL PARTIDA...........................................

18,00

h

Técnico programador
Mano de obra.................................................

36,00

TOTAL PARTIDA...........................................

36,00

SUBAPARTADO U01FZPSS VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PSS PINTURAS
U01FZ101PSS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

16,50

ELEMENTO U01FY9PSS INFORMÁTICA
U01FY905PSS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

16,50

TOTAL PARTIDA...........................................
Encargado especializado instalación eléctrica

30,00

TOTAL PARTIDA...........................................
u

Mano de obra.................................................

ELEMENTO U01FY6PSS ELECTRICIDAD

U01FY625PSS

Reconeixement mèdic

HQUA3100PSN

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................
Oficial 1ª calefactor

APARTADO 1.5PSN MEDICINA PREVENTIVA

HQUA2100PSN

Mano de obra.................................................

Curs.prim.aux+socorr

u

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

HQUAM000PSN

PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTOL 8 PLANTA SEGONA SUD
SUBCAPÍTULO U01PSS MANO DE OBRA
APARTADO U01FPSS MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPSS INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PSS FONTANERÍA
U01FY105PSS

APARTADO 1.4PSN DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
H16F1004PSN

CÓDIGO

h

Oficial 1ª pintor
Mano de obra.................................................

15,50

TOTAL PARTIDA...........................................

15,50

SUBCAPÍTULO D01PSS DEMOLICIONES
APARTADO D01ESS DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS
D01EA025PSS

m²

DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR

m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó revestimiento similar de
una de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros
a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,30
0,44

TOTAL PARTIDA...........................................

6,74

APARTADO D01GSS DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
D01GD010PSS

m²

LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja,
medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,30
0,23

TOTAL PARTIDA...........................................

3,53

SUBCAPÍTULO D14PSS ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APSS SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPPSS SOSTRE TIPUS PLAQUES
D14AP195PSS

m²

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim
Resto de obra y materiales...............................

28,00

TOTAL PARTIDA...........................................

28,00

SUBCAPÍTULO D16PSS AISLAMIENTOS
APARTADO D16ASS AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPSS INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPSS CANALIZACIONES
D16AQF104PSS

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
42 mm para tuberías de 1 1/4", colocada.

D16AQF105PSS

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
3,37

TOTAL PARTIDA...........................................

4,11

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
48 mm para tuberías de 1 1/2", colocada.
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Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
3,65

TOTAL PARTIDA...........................................

4,39
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

D16AQF106PSS

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

PRECIO

m

D25DA020PSS

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
4,10

TOTAL PARTIDA...........................................

4,84

D25DA030PSS

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
4,49

TOTAL PARTIDA...........................................

5,23

D25DA040PSS

D25DA050PSS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
5,27

TOTAL PARTIDA...........................................

6,01

D25DA060PSS

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

m

m

28,14

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Resto de obra y materiales...............................

36,02

TOTAL PARTIDA...........................................

36,02

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

Resto de obra y materiales...............................

41,91

TOTAL PARTIDA...........................................

41,91

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un

Resto de obra y materiales...............................

76,34

TOTAL PARTIDA...........................................

76,34

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

D25LL4

TOTAL PARTIDA...........................................

77,27

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

10,58

APARTADO D25DPSS DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanerPSS Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPSS Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPSS Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

TOTAL PARTIDA...........................................
D25LL5PSS

106,74

Valula esfera palanca 2" inox

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

m

28,14

TOTAL PARTIDA...........................................

TOTAL PARTIDA...........................................

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

FoFCCLd40PSS

Resto de obra y materiales...............................

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

12,25

APARTADO BEU6PSS MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PSS MANÒMETRE

m

m

D25LL3

TOTAL PARTIDA...........................................

FoFCCLd20PSS

21,78

APARTADO D25LPSS LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPSS LLAVES DE ESFERA

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

u

21,78

TOTAL PARTIDA...........................................
Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

6,20

APARTADO BEU5PSS TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PSS TERMÒMETRE

BEU6U001PSS

m

Resto de obra y materiales...............................

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de
dificultat alt, i col.locat superficialment.

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

TOTAL PARTIDA...........................................

u

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre

BEU57555PSS

m

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm

SUBCAPÍTULO D25PSS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PSS PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PSS PURGADOR AUTOMÀTIC
u

PRECIO

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
89 mm para tuberías de 3", colocada.

BEU11113PSS

RESUMEN

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.

D16AQF108PSS

UD

SUBAPARTADO D25DAPSS TUBERÍA DE ACERO

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
60 mm para tuberías de 2", colocada.

D16AQF107PSS

CÓDIGO

TOTAL PARTIDA...........................................

146,06

SUBAPARTADO D26LLPSS LLAVES COMPUERTA
mE20VC020PSS

ud

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro,
acer inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
5,56

TOTAL PARTIDA...........................................

7,10

mE20VC030PSS

20,54
180,65

TOTAL PARTIDA...........................................

201,19

VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer
inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm
de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC
y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN
806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref.
TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

20,54
203,72

TOTAL PARTIDA...........................................

224,26

SUBAPARTADO D28LLPSS TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
D28LL1PSS

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
TOTAL PARTIDA...........................................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,16
10,93

TOTAL PARTIDA...........................................

13,09

850,00

ELEMENTO FoHPSS Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPSS Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
FoHCCLd20PSS

m

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.
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Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
12,56

TOTAL PARTIDA...........................................

14,10
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO D28PSS ILUMINACIÓN
APARTADO D28APSS ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AFSPSS ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
D28AFS1PSS

u

CÓDIGO

UD

RESUMEN

ES1000APSS

M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta
puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.
TOTAL PARTIDA...........................................

49,89

ES1000FPSS

SUBCAPÍTULO D34PSS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO D34JPSS PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO D34JAPSS PUERTAS METÁLICAS
D34JA012PSS

ud

ES1000BPSS

ES1000DPSS

18,99
175,15

TOTAL PARTIDA...........................................

194,14

E243423APSS

2.255,44

H1421110PSS

H1423230PSS

178,62

H142AC60PSS

SUBCAPÍTULO D49PSS GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FSS RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PSS RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

H142BA00PSS

Resto de obra y materiales...............................

337,05

TOTAL PARTIDA...........................................

337,05

H1431101PSS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,32
24,84

TOTAL PARTIDA...........................................

35,16

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

H

65,00

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Mano de obra.................................................

31,31

TOTAL PARTIDA...........................................

31,31

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

u

Resto de obra y materiales...............................

6,77

TOTAL PARTIDA...........................................

6,77

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

u

Resto de obra y materiales...............................

5,31

TOTAL PARTIDA...........................................

5,31

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

u

Resto de obra y materiales...............................

4,61

TOTAL PARTIDA...........................................

4,61

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

u

Resto de obra y materiales...............................

7,50

TOTAL PARTIDA...........................................

7,50

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

u

Resto de obra y materiales...............................

6,48

TOTAL PARTIDA...........................................

6,48

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1433115PSS

u

Resto de obra y materiales...............................

0,24

TOTAL PARTIDA...........................................

0,24

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Comprobacio de cabal i ajust valvules
Resto de obra y materiales...............................
TOTAL PARTIDA...........................................

ud

1,09

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

D50PO210PSS

U

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

SUBCAPÍTULO D50PSS CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPSS PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPSS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
ud

TOTAL PARTIDA...........................................
Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

ComprobacPSS

U

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169

182,73

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

TOTAL PARTIDA...........................................

ud

0,91
0,18

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

1.220,17

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3
m3 / h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

D49FL1701FPSS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

TOTAL PARTIDA...........................................
u

8,86

APARTADO 1.1PSS EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1.776,63

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3
/ h, DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions
EW1101CC280SS

TOTAL PARTIDA...........................................
Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

TOTAL PARTIDA...........................................
u

ML

TOTAL PARTIDA...........................................
ES1000EPSS

H1411111PSS

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.
EW1101CC390SS

5,78
3,08

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

TOTAL PARTIDA...........................................
u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.
EW7731M4000SS

6,12

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

TOTAL PARTIDA...........................................
u

TOTAL PARTIDA...........................................

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
EW7731M5200SS

5,78
0,34

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

SUBCAPÍTULO D36PSS COMPTATGE SISTEMA TREND
u

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una
cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100
mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E
como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del
DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t
de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso
de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de
conformidad; de una hoja abatible de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre
automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

EW7731M6000SS

PRECIO

SUBCAPÍTULO D51PSS SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PSS MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

20,00

Resto de obra y materiales...............................

14,00

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................

14,00

H1441201PSS

Desinfeccio canonades

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa
Resto de obra y materiales...............................

750,00

TOTAL PARTIDA...........................................

750,00

H1445003PSS

u

Resto de obra y materiales...............................

0,70

TOTAL PARTIDA...........................................

0,70

Resto de obra y materiales...............................

1,56

TOTAL PARTIDA...........................................

1,56

Mascareta,protecció respiratòria

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

H1455710PSS

u

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

27 de agosto de 2018

Página

67

27 de agosto de 2018

Resto de obra y materiales...............................

2,20

TOTAL PARTIDA...........................................

2,20
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1459630PSS

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1485800PSS

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

H145B002PSS

u

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

Resto de obra y materiales...............................

5,05

Resto de obra y materiales...............................

16,97

TOTAL PARTIDA...........................................

5,05

TOTAL PARTIDA...........................................

16,97

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

H1488580PSS

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

H145K397PSS

u

u

u

5,27

Resto de obra y materiales...............................

23,58

TOTAL PARTIDA...........................................

5,27

TOTAL PARTIDA...........................................

23,58

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

H148B580PSS

u

u

36,78

Resto de obra y materiales...............................

25,39

TOTAL PARTIDA...........................................

36,78

TOTAL PARTIDA...........................................

25,39

Resto de obra y materiales...............................

60,72

TOTAL PARTIDA...........................................

60,72

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

H15B2002PSS

u

Resto de obra y materiales...............................

52,10

TOTAL PARTIDA...........................................

52,10

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

APARTADO 1.2PSS SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
H151A1K1PSS

m2

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

Resto de obra y materiales...............................

55,73

TOTAL PARTIDA...........................................

55,73

Parella botes mitja canya
H152J105PSS

m

u

Resto de obra y materiales...............................

5,68

TOTAL PARTIDA...........................................

5,68

HBB11111PSS

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

u

HBB20005PSS

Resto de obra y materiales...............................

24,01

TOTAL PARTIDA...........................................

24,01

u

u

u

u

u

HBBAA005PSS

Resto de obra y materiales...............................

2,20

TOTAL PARTIDA...........................................

2,20

Resto de obra y materiales...............................

13,19

TOTAL PARTIDA...........................................

13,19

u

u

4,99

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

HBBAC005PSS

251,52

TOTAL PARTIDA...........................................

251,52

u

HBBAE001PSS

43,30
43,30

u

86,07

TOTAL PARTIDA...........................................

86,07

u

21,84

TOTAL PARTIDA...........................................

21,84

10,96

TOTAL PARTIDA...........................................

10,96

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,69
14,15

TOTAL PARTIDA...........................................

31,84

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,45
7,44

TOTAL PARTIDA...........................................

24,89

Resto de obra y materiales...............................

5,11

TOTAL PARTIDA...........................................

5,11

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBC19081PSS

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,94
21,35

TOTAL PARTIDA...........................................

39,29

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,12
0,25

TOTAL PARTIDA...........................................

1,37

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,07
0,18

TOTAL PARTIDA...........................................

2,25

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Faixa prot.dorsolumbar
Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

Resto de obra y materiales...............................

47,53

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

HBBAF004PSS

TOTAL PARTIDA...........................................

TOTAL PARTIDA...........................................

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

Resto de obra y materiales...............................

18,23
29,30

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBC1D081PSS

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

m

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Resto de obra y materiales...............................

22,97

TOTAL PARTIDA...........................................

22,97

Resto de obra y materiales...............................

12,40

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,61
21,44

TOTAL PARTIDA...........................................

12,40

TOTAL PARTIDA...........................................

23,05

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

HBC1JF01PSS

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

27 de agosto de 2018

TOTAL PARTIDA...........................................

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

H1485140PSS

3,81
1,18

Senyal manual per a senyalista

Faixa de protecció dorsolumbar

H1481242PSS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Senyal manual p/senyalis.

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

H147N000PSS

4,48

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

H147M007PSS

TOTAL PARTIDA...........................................

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

H147L005PSS

3,80
0,68

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

H147D501PSS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

H1474600PSS

u

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

H146J364PSS

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

Resto de obra y materiales...............................

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

H1465376PSS

u

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

H1464420PSS

Davantal p/sold.,serratge

Resto de obra y materiales...............................

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

H1463253PSS

u

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

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

H145K4B9PSS

PRECIO
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

APARTADO 1.3PSS IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

APARTADO 1.4SS DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

H15Z1001PSS

H16F1004PSS

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

HQU2D102PSS

u

u

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Mano de obra.................................................

37,72

Mano de obra.................................................

17,19

TOTAL PARTIDA...........................................

37,72

TOTAL PARTIDA...........................................

17,19

Resto de obra y materiales...............................

177,50

TOTAL PARTIDA...........................................

177,50

Mano de obra.................................................

123,17

TOTAL PARTIDA...........................................

123,17

Resto de obra y materiales...............................

30,00

TOTAL PARTIDA...........................................

30,00

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

HQUAP000PSS

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU2E001PSS

h

u

Curs.prim.aux+socorr

Curset de primers auxilis i socorrisme

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,24
47,20

TOTAL PARTIDA...........................................

51,44

H16F1003PSS

u

Reunió comitè S/S 6 pers.

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01PSS

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,74
81,12

TOTAL PARTIDA...........................................

84,86

APARTADO 1.5SS MEDICINA PREVENTIVA
HQUAM000PSS

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

u

Reconeixement med.

Reconeixement mèdic

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2P001PSS

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,42
48,21

TOTAL PARTIDA...........................................

51,63

HQUA2100PSS

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQUA1100PSS

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,89
0,86

TOTAL PARTIDA...........................................

1,75

h

Resto de obra y materiales...............................

103,70

TOTAL PARTIDA...........................................

103,70

Mano de obra.................................................

17,19

TOTAL PARTIDA...........................................

17,19

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

mes

u

Resto de obra y materiales...............................

103,08

TOTAL PARTIDA...........................................

103,08

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
Resto de obra y materiales...............................

67,27

TOTAL PARTIDA...........................................

67,27

TOTAL PARTIDA...........................................

59,06

SUBCAPÍTULO U22PSS CERRAJERÍA
APARTADO U22MPSS ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO U22MAPSS ENREJADOS
U22MA105PSS

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

HQU1531APSS

HQUA3100PSS

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUZM000PSS

PRECIO

m²

Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1H53APSS

mes

Resto de obra y materiales...............................

224,78

TOTAL PARTIDA...........................................

224,78

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A50APSS

mes

Resto de obra y materiales...............................

146,78

TOTAL PARTIDA...........................................

146,78

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU27502PSS

u

Resto de obra y materiales...............................

156,78

TOTAL PARTIDA...........................................

156,78

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU25201PSS

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,40
10,84

TOTAL PARTIDA...........................................

17,24

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,95
10,79

TOTAL PARTIDA...........................................

13,74

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301PSS

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2QJ02PSS

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,00
48,25

TOTAL PARTIDA...........................................

54,25

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

13,70
163,46

TOTAL PARTIDA...........................................

177,16

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTOL 9 PLANTA TERCERA NORD
SUBCAPÍTULO U01PTN MANO DE OBRA
APARTADO U01FPTN MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPTN INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PTN FONTANERÍA
U01FY105PTN

h

h

BEU11113PTN

h

u

Oficial 1ª fontanero
Mano de obra.................................................

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................

16,00

U01FY625PTN

h

h

h

Mano de obra.................................................

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................

16,00

BEU57555PTN

Oficial 1ª calefactor

h

u

m²

TOTAL PARTIDA...........................................

Oficial primera climatización
Mano de obra.................................................

16,50

TOTAL PARTIDA...........................................

16,50

BEU6U001PTN

u

Mano de obra.................................................

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00

Oficial especializado instalación eléctrica
Mano de obra.................................................

18,00

TOTAL PARTIDA...........................................

18,00

Mano de obra.................................................

36,00

TOTAL PARTIDA...........................................

36,00

FoFCCLd20PTN

15,50

TOTAL PARTIDA...........................................

15,50
FoFCCLd25PTN

28,00

TOTAL PARTIDA...........................................

28,00

FoFCCLd40PTN

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1"-30 mm

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
3,09

TOTAL PARTIDA...........................................

3,83

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
48 mm para tuberías de 1 1/2", colocada.

D16AQF107PTN

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
3,65

TOTAL PARTIDA...........................................

4,39

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.
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Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
4,49

TOTAL PARTIDA...........................................

5,23
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Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
5,56

TOTAL PARTIDA...........................................

7,10

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Resto de obra y materiales...............................

m

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

Oficial 1ª pintor
Mano de obra.................................................

10,58

APARTADO D25DPTN DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontaneríaPTN Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPTN Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPTN Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Técnico programador

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
34 mm para tuberías de 1", colocada.

D16AQF105PTN

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'
TOTAL PARTIDA...........................................

Encargado especializado instalación eléctrica

SUBCAPÍTULO D16PTN AISLAMIENTOS
APARTADO D16APTN AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPTN INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPTN CANALIZACIONES
m

12,25

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

D16AQF103PTN

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

APARTADO BEU6PTN MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PTN MANÒMETRE

SUBCAPÍTULO D14PTN ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APTN SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPTN SOSTRE TIPUS PLAQUES
D14AP195PTN

6,20

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

SUBAPARTADO U01FZPTN VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PTN PINTURAS
U01FZ101PTN

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

TOTAL PARTIDA...........................................

ELEMENTO U01FY9PTN INFORMÁTICA
U01FY905PTN

PRECIO

APARTADO BEU5PTN TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PTN TERMÒMETRE

ELEMENTO U01FY6PTN ELECTRICIDAD
U01FY620PTN

RESUMEN

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre

ELEMENTO U01FY3PTN CLIMATIZACIÓN
U01FY310PTN

UD

SUBCAPÍTULO D25PTN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PTN PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PTN PURGADOR AUTOMÀTIC

ELEMENTO U01FY2PTN CALEFACCIÓN
U01FY205PTN

CÓDIGO

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
6,78

TOTAL PARTIDA...........................................

8,32

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm
de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC
y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN
806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref.
TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,16
10,93

TOTAL PARTIDA...........................................

13,09

ELEMENTO FoHPTN Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPPTN Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
FoHCCLd20PPTN m

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.
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Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
12,56

TOTAL PARTIDA...........................................

14,10
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

SUBAPARTADO D25DAPTN TUBERÍA DE ACERO

SUBAPARTADO D27KGPTN PULSADORES

D25DA010PTN

D27KG305PTN

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=22mm,g=1,2mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25DA030PTN

m

Resto de obra y materiales...............................

18,75

TOTAL PARTIDA...........................................

18,75

m

Resto de obra y materiales...............................

28,14

TOTAL PARTIDA...........................................

28,14

D27OD110PTN

41,91

TOTAL PARTIDA...........................................

41,91

APARTADO D25LPTN LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPTN LLAVES DE ESFERA
Valvula esfera palanca 1" inox

D28AA401PTN

TOTAL PARTIDA...........................................

ud

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

ud

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

ud

106,74

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

D28AO025PTN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

20,54
180,65

TOTAL PARTIDA...........................................

201,19

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
850,00

SUBCAPÍTULO D27PTN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO D27JPTN CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JLPTN USOS VARIOS
D27JL005PTN

m

m

D28AFS1PTN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,90
1,65

9,49
33,60

TOTAL PARTIDA...........................................

43,09

ud

EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,20
83,86

TOTAL PARTIDA...........................................

88,06

u

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

TOTAL PARTIDA...........................................

5,55

TOTAL PARTIDA...........................................
EW7731M600PTN

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

TOTAL PARTIDA...........................................
EW7731M520PTN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,90
2,02

TOTAL PARTIDA...........................................

5,92

49,89

SUBCAPÍTULO D36PTN COMPTATGE SISTEMA TREND

u

2.255,44

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.
TOTAL PARTIDA...........................................
EW7731M400PTN

u

1.776,63

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.

APARTADO D27KPTN PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KAPTN PUNTO DE LUZ SENCILLO
ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta
puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

D27KA001PTN

43,99

SUBAPARTADO D28AFSPTN ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

D27JL010PTN

TOTAL PARTIDA...........................................

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar
blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de
carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y
difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

SUBAPARTADO D28LLPTN TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

TOTAL PARTIDA...........................................

10,50
33,49

SUBAPARTADO D28AOPTN ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro,
acer inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

D28LL1PTN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

SUBAPARTADO D26LLPTN LLAVES COMPUERTA
mE20VC020PTN

37,26

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral,
electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y
conexionado.

49,15

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.
TOTAL PARTIDA...........................................

TOTAL PARTIDA...........................................

SUBCAPÍTULO D28PTN ILUMINACIÓN
APARTADO D28APTN ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AAPTN LUMINARIAS DE SUPERFICIE

Vàlvula esfera 1", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.
D25LL4

6,00
31,26

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo"
D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e
instalado.

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

APARTADO D27OPTN BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPTN BASES ESTANCAS

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25LL2

PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5
y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm²,
incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor
unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25DA050PTN

ud

PRECIO

TOTAL PARTIDA...........................................

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500
EW1101CC39PTN

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

u

1.220,17

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3
/ h, DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions
TOTAL PARTIDA...........................................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,50
21,38

TOTAL PARTIDA...........................................

31,88

EW1101AC12PTN

u

182,73

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 2,5
m3 / h, DN15, Tº Max 90 ° C i distància entre vies de 110mm. Compatible amb mòduls comunicacions
TOTAL PARTIDA...........................................

27 de agosto de 2018
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO D49PTN GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPTN RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PTN RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
D49FL1701FPTN

ud

RESUMEN

u

Protector auditiu tap escuma

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³
H1433115PTN

u

ud

H1441201PTN

Resto de obra y materiales...............................

337,05

TOTAL PARTIDA...........................................

337,05
H1445003PTN

u

u

M2

ML

Resto de obra y materiales...............................

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00

Resto de obra y materiales...............................

750,00

TOTAL PARTIDA...........................................

750,00

H1455710PTN

u

U

U

H1459630PTN

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,78
0,34

TOTAL PARTIDA...........................................

6,12

H145B002PTN

u

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,78
3,08

TOTAL PARTIDA...........................................

8,86

H145K397PTN

u

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,91
0,18

TOTAL PARTIDA...........................................

1,09

H145K4B9PTN

u

TOTAL PARTIDA...........................................

35,16

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Mano de obra.................................................

31,31

TOTAL PARTIDA...........................................

31,31

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

H1464420PTN

6,77

TOTAL PARTIDA...........................................

6,77

u

5,31

TOTAL PARTIDA...........................................

5,31

H146J364PTN

u

Resto de obra y materiales...............................

4,61

TOTAL PARTIDA...........................................

4,61

u

5,27

TOTAL PARTIDA...........................................

5,27

Resto de obra y materiales...............................

36,78

TOTAL PARTIDA...........................................

36,78

u

Resto de obra y materiales...............................

52,10

TOTAL PARTIDA...........................................

52,10

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

u

Resto de obra y materiales...............................

55,73

TOTAL PARTIDA...........................................

55,73

Parella botes mitja canya

u

Resto de obra y materiales...............................

5,68

TOTAL PARTIDA...........................................

5,68

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

u

Resto de obra y materiales...............................

24,01

TOTAL PARTIDA...........................................

24,01

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

u

Resto de obra y materiales...............................

2,20

TOTAL PARTIDA...........................................

2,20

Resto de obra y materiales...............................

13,19

TOTAL PARTIDA...........................................

13,19

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Resto de obra y materiales...............................

7,50

TOTAL PARTIDA...........................................

7,50

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
Resto de obra y materiales...............................
TOTAL PARTIDA...........................................

27 de agosto de 2018

H1474600PTN

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

H142BA00PTN

Resto de obra y materiales...............................

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169

H142AC60PTN

5,05

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

Resto de obra y materiales...............................

5,05

TOTAL PARTIDA...........................................

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

H1465376PTN

Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes
65,00

2,20

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

H1463253PTN
10,32
24,84

2,20

TOTAL PARTIDA...........................................

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

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

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

H1423230PTN

1,56

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

H1421110PTN

1,56

TOTAL PARTIDA...........................................

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

APARTADO 1.1PTN EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
u

Resto de obra y materiales...............................

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

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

H1411111PTN

0,70

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

TOTAL PARTIDA...........................................
H

0,70

TOTAL PARTIDA...........................................

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
ES1000EPTN

Resto de obra y materiales...............................

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

Desinfeccio canonades

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.

E243423APTN

14,00

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

ES1000DPTN

14,00

TOTAL PARTIDA...........................................

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

ES1000BPTN

Resto de obra y materiales...............................

Mascareta,protecció respiratòria

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

ES1000FPTN

0,24

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Comprobacio de cabal i ajust valvules

SUBCAPÍTULO D51PTN SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PTN MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
M2

0,24

TOTAL PARTIDA...........................................

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

ES1000APTN

Resto de obra y materiales...............................

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

D50PO210PTN

PRECIO

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

SUBCAPÍTULO D50PTN CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPTN PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPTN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
ud

UD

H1431101PTN

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

ComprobacPTN

CÓDIGO

Página

H147D501PTN

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

6,48

Resto de obra y materiales...............................

251,52

6,48

TOTAL PARTIDA...........................................

251,52
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

H147L005PTN

u

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

HBC19081PTN

m

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

H147M007PTN

u

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Resto de obra y materiales...............................

43,30

TOTAL PARTIDA...........................................

43,30

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

HBC1D081PTN

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

H147N000PTN

u

u

Resto de obra y materiales...............................

86,07

TOTAL PARTIDA...........................................

86,07

Faixa prot.dorsolumbar

HBC1JF01PTN

u

u

21,84

TOTAL PARTIDA...........................................

21,84

u

u

HBBAC005PTN

Resto de obra y materiales...............................

22,97

TOTAL PARTIDA...........................................

22,97

Resto de obra y materiales...............................

12,40

TOTAL PARTIDA...........................................

12,40

u

u

u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

H15Z1001PTN

Resto de obra y materiales...............................

16,97

TOTAL PARTIDA...........................................

16,97

HQU2D102PTN

m

h

u

Resto de obra y materiales...............................

23,58

TOTAL PARTIDA...........................................

23,58

HQU2E001PTN

u

u

u

Resto de obra y materiales...............................

25,39

TOTAL PARTIDA...........................................

25,39

Resto de obra y materiales...............................

60,72

TOTAL PARTIDA...........................................

60,72

HQU2GF01PTN

u

HQU2P001PTN

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,80
0,68

TOTAL PARTIDA...........................................

4,48

u

TOTAL PARTIDA...........................................

24,89

Mano de obra.................................................

37,72

TOTAL PARTIDA...........................................

37,72

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,24
47,20

TOTAL PARTIDA...........................................

51,44

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,74
81,12

TOTAL PARTIDA...........................................

84,86

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,42
48,21

TOTAL PARTIDA...........................................

51,63

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,89
0,86

TOTAL PARTIDA...........................................

1,75

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

HQUA1100PTN

u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,81
1,18

TOTAL PARTIDA...........................................

4,99

HQUZM000PTN

h

18,23
29,30

TOTAL PARTIDA...........................................

47,53

Resto de obra y materiales...............................

10,96

TOTAL PARTIDA...........................................

10,96

HQU1H53APTN

mes

TOTAL PARTIDA...........................................

31,84

HQU1A50APTN

5,11

TOTAL PARTIDA...........................................

5,11

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

17,19

TOTAL PARTIDA...........................................

17,19

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

mes

Resto de obra y materiales...............................

224,78

TOTAL PARTIDA...........................................

224,78

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

mes

Resto de obra y materiales...............................

146,78

TOTAL PARTIDA...........................................

146,78

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit
Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

17,69
14,15

103,70

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal manual p/senyalis.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

103,70

TOTAL PARTIDA...........................................

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

HQU1531APTN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

HQU27502PTN

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27 de agosto de 2018

17,45
7,44

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

HBBAF004PTN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBBAE001PTN

23,05

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Senyal manual per a senyalista

HBBAA005PTN

TOTAL PARTIDA...........................................

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

HBB20005PTN

1,61
21,44

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

HBB11111PTN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Davantal p/sold.,serratge

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

H152J105PTN

2,25

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

APARTADO 1.2PTN SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
m2

TOTAL PARTIDA...........................................

APARTADO 1.3PTN IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

H151A1K1PTN

2,07
0,18

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H15B2002PTN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

H148B580PTN

1,37

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

H1488580PTN

TOTAL PARTIDA...........................................
Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

H1485800PTN

1,12
0,25

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
Resto de obra y materiales...............................

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

H1485140PTN

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Faixa de protecció dorsolumbar

H1481242PTN

PRECIO

u

Resto de obra y materiales...............................

156,78

TOTAL PARTIDA...........................................

156,78

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,94
21,35

TOTAL PARTIDA...........................................

39,29
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Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,40
10,84

TOTAL PARTIDA...........................................

17,24
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

HQU25201PTN

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

PRECIO

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301PTN

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,95
10,79

TOTAL PARTIDA...........................................

13,74

CÓDIGO

U01FY105PPTS

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

UD

RESUMEN

h

Oficial 1ª fontanero

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2QJ02PTN

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,00
48,25

TOTAL PARTIDA...........................................

54,25

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

13,70
163,46

TOTAL PARTIDA...........................................

177,16

U01FY205PTS

h

U01FY310PTS

h

U01FY620PTS

h

HQUAP000PTN

H16F1003PTN

u

TOTAL PARTIDA...........................................

17,19

U01FY625PTS

h

16,50

TOTAL PARTIDA...........................................

16,50

Mano de obra.................................................

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00

Oficial especializado instalación eléctrica
Mano de obra.................................................

18,00

TOTAL PARTIDA...........................................

18,00

u

Resto de obra y materiales...............................

177,50

ELEMENTO U01FY9PTS INFORMÁTICA

TOTAL PARTIDA...........................................

177,50

U01FY905PTS

h

Técnico programador

Reunió comitè S/S 6 pers.
Mano de obra.................................................

123,17

TOTAL PARTIDA...........................................

123,17

u

U01FZ101PTS

h

u

30,00

TOTAL PARTIDA...........................................

30,00

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

u

103,08

TOTAL PARTIDA...........................................

103,08

D01EA025PTS

Mano de obra.................................................

15,50

TOTAL PARTIDA...........................................

15,50

m²

DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR

m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó revestimiento similar de
una de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros
a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

36,00

SUBCAPÍTULO D01PTS DEMOLICIONES
APARTADO D01EPTS DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
Resto de obra y materiales...............................

36,00

TOTAL PARTIDA...........................................

Oficial 1ª pintor

Reconeixement med.
Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................

SUBAPARTADO U01FZPTS VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PTS PINTURAS

Reconeixement mèdic

HQUA3100PTN

Mano de obra.................................................

Curset de primers auxilis i socorrisme

APARTADO 1.5PTN MEDICINA PREVENTIVA

HQUA2100PTN

16,00

Curs.prim.aux+socorr

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

HQUAM000PTN

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................

Encargado especializado instalación eléctrica

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
17,19

Mano de obra.................................................

Oficial primera climatización

ELEMENTO U01FY6PTS ELECTRICIDAD

Mano de obra.................................................

16,00

ELEMENTO U01FY3PTS CLIMATIZACIÓN

H16F1004PTN

Formació Seg.Salut

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................
Oficial 1ª calefactor

APARTADO 1.4PTN DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
h

Mano de obra.................................................

ELEMENTO U01FY2PTS CALEFACCIÓN

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTOL 10 PLANTA TERCERA SUD
SUBCAPÍTULO U01PTS MANO DE OBRA
APARTADO U01FPTS MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPTS INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PTS FONTANERÍA

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,30
0,44

TOTAL PARTIDA...........................................

6,74

APARTADO D01GPTS DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS

Resto de obra y materiales...............................

67,27

TOTAL PARTIDA...........................................

67,27

D01GD010PTS

m²

LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja,
medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,30
0,23

TOTAL PARTIDA...........................................

3,53

SUBCAPÍTULO D14PTS ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APTS SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPTS SOSTRE TIPUS PLAQUES
D14AP195PTS

m²

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim
Resto de obra y materiales...............................

28,00

TOTAL PARTIDA...........................................

28,00

SUBCAPÍTULO D16PTS AISLAMIENTOS
APARTADO D16APTS AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPTS INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPTS CANALIZACIONES
D16AQF104PTS

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
42 mm para tuberías de 1 1/4", colocada.

D16AQF105PTS

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
3,37

TOTAL PARTIDA...........................................

4,11

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
48 mm para tuberías de 1 1/2", colocada.
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Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
3,65

TOTAL PARTIDA...........................................

4,39
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

D16AQF106PTS

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

FoHCCLd20PTS

m

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
60 mm para tuberías de 2", colocada.

D16AQF107PTS

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
4,10

TOTAL PARTIDA...........................................

4,84

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.

D16AQF108PTS

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
4,49

TOTAL PARTIDA...........................................

5,23

0,74
5,27

TOTAL PARTIDA...........................................

6,01

SUBCAPÍTULO D25PTS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PTS PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PTS PURGADOR AUTOMÀTIC
BEU11113PTS

u

D25DA020PTS

D25DA040PTS

TOTAL PARTIDA...........................................

D25DA050PTS

TOTAL PARTIDA...........................................

12,25

D25DA060PTS

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'
TOTAL PARTIDA...........................................

10,58

APARTADO D25DPTS DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanePTS Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPTS Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPTS Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
m

m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

m

m

m

m

D25LL3

21,78

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Resto de obra y materiales...............................

28,14

TOTAL PARTIDA...........................................

28,14

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Resto de obra y materiales...............................

36,02

TOTAL PARTIDA...........................................

36,02

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

Resto de obra y materiales...............................

41,91

TOTAL PARTIDA...........................................

41,91

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un

Resto de obra y materiales...............................

76,34

TOTAL PARTIDA...........................................

76,34

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.
TOTAL PARTIDA...........................................
D25LL4

77,27

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
5,56

TOTAL PARTIDA...........................................

7,10

TOTAL PARTIDA...........................................
D25LL5PTS

106,74

Valula esfera palanca 2" inox

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.

FoFCCLd40PTS

21,78

TOTAL PARTIDA...........................................

APARTADO D25LPTS LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPTS LLAVES DE ESFERA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

FoFCCLd25PTS

m

Resto de obra y materiales...............................

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de
dificultat alt, i col.locat superficialment.

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

FoFCCLd20PTS

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

APARTADO BEU6PTS MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PTS MANÒMETRE
u

m

6,20

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

BEU6U001PTS

14,10

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

APARTADO BEU5PTS TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PTS TERMÒMETRE
u

TOTAL PARTIDA...........................................

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre

BEU57555PTS

1,54
12,56

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25DA030PTS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

SUBAPARTADO D25DAPTS TUBERÍA DE ACERO

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
89 mm para tuberías de 3", colocada.

PRECIO

TOTAL PARTIDA...........................................

146,06

SUBAPARTADO D26LLPTS LLAVES COMPUERTA
mE20VC020PTS

ud

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro,
acer inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
6,78

TOTAL PARTIDA...........................................

8,32

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm
de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC
y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN
806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref.
TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,16
10,93

TOTAL PARTIDA...........................................

13,09

mE20VC030PTS

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

20,54
180,65

TOTAL PARTIDA...........................................

201,19

VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer
inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

20,54
203,72

TOTAL PARTIDA...........................................

224,26

ELEMENTO FoHPTS Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPTS Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBAPARTADO D28LLPTS TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
D28LL1PTS

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi
850,00

ComprobacPTS

u

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

D50PO210PTS

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta
puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

ES1000APTS

PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

ud

ES1000FPTS

ES1000BPTS

18,99
175,15

TOTAL PARTIDA...........................................

194,14

ES1000DPTS

M2

E243423APTS

M2

ML

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,78
3,08

TOTAL PARTIDA...........................................

8,86

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,91
0,18

U

TOTAL PARTIDA...........................................

1,09

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

U

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,32
24,84

TOTAL PARTIDA...........................................

35,16

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

ES1000EPTS

H

65,00

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Mano de obra.................................................

31,31

TOTAL PARTIDA...........................................

31,31

APARTADO 1.1TS EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H1411111PTS

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
202,69

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

TOTAL PARTIDA...........................................

H1421110PTS

u

Resto de obra y materiales...............................

6,77

TOTAL PARTIDA...........................................

6,77

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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
178,62

SUBCAPÍTULO D49PTS GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FTS RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PTS RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
ud

6,12

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

1.481,79

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3
m3 / h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

D49FL1701FPTS

TOTAL PARTIDA...........................................
Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

TOTAL PARTIDA...........................................
u

5,78
0,34

TOTAL PARTIDA...........................................
1.776,63

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 16 m3
/ h, DN40, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 300MM. Compatible amb mòduls comunicacions
EW1101CC280TS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

TOTAL PARTIDA...........................................
u

750,00

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

2.255,44

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connexió embridada, QP = 10 m3 / h i PN16, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
EW1101CC460TS

750,00

TOTAL PARTIDA...........................................

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

TOTAL PARTIDA...........................................
u

Resto de obra y materiales...............................

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.
EW7731M4800TS

20,00

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

TOTAL PARTIDA...........................................
u

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................
Desinfeccio canonades

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
EW7731M5200TS

Resto de obra y materiales...............................

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

SUBCAPÍTULO D36PTS COMPTATGE SISTEMA TREND
u

Comprobacio de cabal i ajust valvules

SUBCAPÍTULO D51PTS SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6TS MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una
cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100
mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E
como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del
DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t
de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso
de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de
conformidad; de una hoja abatible de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre
automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

EW7731M6000TS

ud

49,89

SUBCAPÍTULO D34PTS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO D34JPTS PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO D34JAPTS PUERTAS METÁLICAS
ud

PRECIO

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

TOTAL PARTIDA...........................................

D34JA012PTS

RESUMEN

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

SUBCAPÍTULO D28PTS ILUMINACIÓN
APARTADO D28APTS ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AFSPTS ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
D28AFS1PTS

UD

SUBCAPÍTULO D50PTS CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50TSPTS PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPTS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
TOTAL PARTIDA...........................................

CÓDIGO

H1423230PTS

u

Resto de obra y materiales...............................

5,31

TOTAL PARTIDA...........................................

5,31

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

H142AC60PTS

Resto de obra y materiales...............................

337,05

TOTAL PARTIDA...........................................

337,05

u

Resto de obra y materiales...............................

4,61

TOTAL PARTIDA...........................................

4,61

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

H142BA00PTS

u

Resto de obra y materiales...............................

7,50

TOTAL PARTIDA...........................................

7,50

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

H1431101PTS

u

Resto de obra y materiales...............................

6,48

TOTAL PARTIDA...........................................

6,48

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1433115PTS

u

Resto de obra y materiales...............................

0,24

TOTAL PARTIDA...........................................

0,24

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

H1441201PTS

u

Resto de obra y materiales...............................

14,00

TOTAL PARTIDA...........................................

14,00

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
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Resto de obra y materiales...............................

0,70

TOTAL PARTIDA...........................................

0,70
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1445003PTS

u

Mascareta,protecció respiratòria

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1481242PTS

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

H1455710PTS

u

Resto de obra y materiales...............................

1,56

TOTAL PARTIDA...........................................

1,56

H1459630PTS

u

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

H1485140PTS

u

Resto de obra y materiales...............................

2,20

TOTAL PARTIDA...........................................

2,20

H1485800PTS

u

Resto de obra y materiales...............................

5,05

TOTAL PARTIDA...........................................

5,05

H1488580PTS

u

u

u

Resto de obra y materiales...............................

5,27

TOTAL PARTIDA...........................................

5,27

H148B580PTS

u

Resto de obra y materiales...............................

36,78

TOTAL PARTIDA...........................................

36,78

H15B2002PTS

u

Resto de obra y materiales...............................

52,10

u

u

TOTAL PARTIDA...........................................

52,10

H151A1K1PTS

u

Resto de obra y materiales...............................

55,73

TOTAL PARTIDA...........................................

55,73

Parella botes mitja canya

H152J105PTS

u

Resto de obra y materiales...............................

5,68

TOTAL PARTIDA...........................................

5,68

HBB11111PTS

u

u

HBB20005PTS

u

u

u

m2

m

u

u

Resto de obra y materiales...............................

25,39

TOTAL PARTIDA...........................................

25,39

Resto de obra y materiales...............................

60,72

TOTAL PARTIDA...........................................

60,72

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,80
0,68

TOTAL PARTIDA...........................................

4,48

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,81
1,18

TOTAL PARTIDA...........................................

4,99

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

18,23
29,30

TOTAL PARTIDA...........................................

47,53

Senyal manual p/senyalis.

Senyal manual per a senyalista
Resto de obra y materiales...............................

10,96

TOTAL PARTIDA...........................................

24,01

TOTAL PARTIDA...........................................

10,96

HBBAA005PTS

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Resto de obra y materiales...............................

2,20

TOTAL PARTIDA...........................................

2,20

Resto de obra y materiales...............................

13,19

TOTAL PARTIDA...........................................

13,19

u

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Cinturó antivib.,ajust./transpi.
HBBAC005PTS

HBBAE001PTS
251,52

TOTAL PARTIDA...........................................

251,52

TOTAL PARTIDA...........................................

43,30

u

86,07

TOTAL PARTIDA...........................................

86,07

Resto de obra y materiales...............................

21,84

TOTAL PARTIDA...........................................

21,84

u

87

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,45
7,44

TOTAL PARTIDA...........................................

24,89

Resto de obra y materiales...............................

5,11

TOTAL PARTIDA...........................................

5,11

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBC19081PTS

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,94
21,35

TOTAL PARTIDA...........................................

39,29

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,12
0,25

TOTAL PARTIDA...........................................

1,37

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Faixa prot.dorsolumbar

Página

31,84

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

Resto de obra y materiales...............................

TOTAL PARTIDA...........................................

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

HBBAF004PTS
43,30

17,69
14,15

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

Resto de obra y materiales...............................

u

Faixa de protecció dorsolumbar

27 de agosto de 2018

23,58

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

24,01

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

H147N000PTS

23,58

TOTAL PARTIDA...........................................

Resto de obra y materiales...............................

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

H147M007PTS

Resto de obra y materiales...............................

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

H147L005PTS

16,97

Davantal p/sold.,serratge

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

H147D501PTS

16,97

TOTAL PARTIDA...........................................

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

H1474600PTS

Resto de obra y materiales...............................

APARTADO 1.2TS SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

H146J364PTS

12,40

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

H1465376PTS

12,40

TOTAL PARTIDA...........................................

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

H1464420PTS

Resto de obra y materiales...............................

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

H1463253PTS

22,97

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

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

H145K4B9PTS

22,97

TOTAL PARTIDA...........................................

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

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

H145K397PTS

u

Resto de obra y materiales...............................

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

H145B002PTS

PRECIO

27 de agosto de 2018
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

HBC1D081PTS

m

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

HQU2QJ02PTS

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

HBC1JF01PTS

u

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,07
0,18

TOTAL PARTIDA...........................................

2,25
H16F1004PTS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,61
21,44

TOTAL PARTIDA...........................................

23,05

APARTADO 1.3TS IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
h

u

h

u

HQUAP000PTS

u

u

u

Mano de obra.................................................

37,72

TOTAL PARTIDA...........................................

37,72

H16F1003PTS

u

u

h

17,19

Resto de obra y materiales...............................

177,50

TOTAL PARTIDA...........................................

177,50

Mano de obra.................................................

123,17

TOTAL PARTIDA...........................................

123,17

Resto de obra y materiales...............................

30,00

TOTAL PARTIDA...........................................

30,00

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,24
47,20

TOTAL PARTIDA...........................................

51,44

APARTADO 1.5TS MEDICINA PREVENTIVA
HQUAM000PTS

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

u

Reconeixement med.

Reconeixement mèdic
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,74
81,12

TOTAL PARTIDA...........................................

84,86

HQUA2100PTS

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,42
48,21

TOTAL PARTIDA...........................................

51,63

HQUA3100PTS

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,89
0,86

TOTAL PARTIDA...........................................

1,75

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

103,70

TOTAL PARTIDA...........................................

103,70

103,08

TOTAL PARTIDA...........................................

103,08

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
Resto de obra y materiales...............................

67,27

TOTAL PARTIDA...........................................

67,27

TOTAL PARTIDA...........................................

59,06

SUBCAPÍTULO U22PTS CERRAJERÍA
APARTADO U22MPTS ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO U22MAPTS ENREJADOS
U22MA105PTS

Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUZM000PTS

17,19

TOTAL PARTIDA...........................................

Reunió comitè S/S 6 pers.

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQUA1100PTS

Mano de obra.................................................

Curs.prim.aux+socorr

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2P001PTS

177,16

Curset de primers auxilis i socorrisme

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01PTS

TOTAL PARTIDA...........................................
Formació Seg.Salut

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU2E001PTS

13,70
163,46

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

HQU2D102PTS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

APARTADO 1.4TS DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

H15Z1001PTS

PRECIO

m²

Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

HQU1531APTS

mes

Mano de obra.................................................

17,19

TOTAL PARTIDA...........................................

17,19

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1H53APTS

mes

Resto de obra y materiales...............................

224,78

TOTAL PARTIDA...........................................

224,78

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A50APTS

mes

Resto de obra y materiales...............................

146,78

TOTAL PARTIDA...........................................

146,78

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU27502PTS

u

Resto de obra y materiales...............................

156,78

TOTAL PARTIDA...........................................

156,78

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU25201PTS

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,40
10,84

TOTAL PARTIDA...........................................

17,24

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,95
10,79

TOTAL PARTIDA...........................................

13,74

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301PTS

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

27 de agosto de 2018

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,00
48,25

TOTAL PARTIDA...........................................

54,25
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTOL 11 PLANTA QUARTA NORD
SUBCAPÍTULO U01PQN MANO DE OBRA
APARTADO U01FPQN MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPQN INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PQN FONTANERÍA
U01FY105PQN

h

h

BEU11113PQN

h

u

Oficial 1ª fontanero
Mano de obra.................................................

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................

16,00

U01FY625PQN

h

h

h

Mano de obra.................................................

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................

16,00

BEU57555PQN

Oficial 1ª calefactor

h

u

m²

TOTAL PARTIDA...........................................

Oficial primera climatización
Mano de obra.................................................

16,50

TOTAL PARTIDA...........................................

16,50

BEU6U001PQN

u

Mano de obra.................................................

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00

Oficial especializado instalación eléctrica
Mano de obra.................................................

18,00

TOTAL PARTIDA...........................................

18,00

FoFCCLd20PQN

36,00

TOTAL PARTIDA...........................................

36,00

Oficial 1ª pintor
Mano de obra.................................................

15,50

TOTAL PARTIDA...........................................

15,50
FoFCCLd25PQN

28,00

TOTAL PARTIDA...........................................

28,00

FoFCCLd40PQN

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
3,65

TOTAL PARTIDA...........................................

4,39

D16AQF108PQN

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
4,10

TOTAL PARTIDA...........................................

4,84

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
89 mm para tuberías de 3", colocada.
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Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
5,27

TOTAL PARTIDA...........................................

6,01
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m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
5,56

TOTAL PARTIDA...........................................

7,10

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
6,78

TOTAL PARTIDA...........................................

8,32

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm
de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC
y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN
806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref.
TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
60 mm para tuberías de 2", colocada.

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Resto de obra y materiales...............................

m

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

Técnico programador
Mano de obra.................................................

10,58

APARTADO D25DPQN DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanerPQN Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPQN Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPQN Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
48 mm para tuberías de 1 1/2", colocada.

D16AQF106PQN

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'
TOTAL PARTIDA...........................................

Encargado especializado instalación eléctrica

SUBCAPÍTULO D16PQN AISLAMIENTOS
APARTADO D16APQN AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPQN INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPQN CANALIZACIONES
m

12,25

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

D16AQF105PQN

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

APARTADO BEU6PQN MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PQN MANÒMETRE

SUBCAPÍTULO D14PQN ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APQN SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPQN SOSTRE TIPUS PLAQUES
D14AP195PQN

6,20

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

SUBAPARTADO U01FZPQN VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PQN PINTURAS
U01FZ101PQN

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

TOTAL PARTIDA...........................................

ELEMENTO U01FY9PQN INFORMÁTICA
U01FY905PQN

PRECIO

APARTADO BEU5PQN TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PQN TERMÒMETRE

ELEMENTO U01FY6PQN ELECTRICIDAD
U01FY620PQN

RESUMEN

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre

ELEMENTO U01FY3PQN CLIMATIZACIÓN
U01FY310PQN

UD

SUBCAPÍTULO D25PQN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PQN PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PQN PURGADOR AUTOMÀTIC

ELEMENTO U01FY2PQN CALEFACCIÓN
U01FY205PQN

CÓDIGO

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,16
10,93

TOTAL PARTIDA...........................................

13,09

ELEMENTO FoHPQN Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPQN Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
FoHCCLd20PQN

m

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.
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Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
12,56

TOTAL PARTIDA...........................................

14,10
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

SUBAPARTADO D25DAPQN TUBERÍA DE ACERO

SUBAPARTADO D27KGPQN PULSADORES

D25DA030PQN

D27KG305PQN

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25DA040PQN

m

Resto de obra y materiales...............................

28,14

TOTAL PARTIDA...........................................

28,14

m

Resto de obra y materiales...............................

36,02

TOTAL PARTIDA...........................................

36,02

D27OD110PQN

76,34

TOTAL PARTIDA...........................................

76,34

APARTADO D25LPQN LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPQN LLAVES DE ESFERA
Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

D25LL5PQN

D28AA401PQN

ud

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

ud

Valula esfera palanca 2" inox

ud

146,06

VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

D28AO025PQN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

20,54
203,72

TOTAL PARTIDA...........................................

224,26

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

m

m

D28AFS1PQN

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

3,90
1,65

TOTAL PARTIDA...........................................

5,55

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

u

TOTAL PARTIDA...........................................

43,09

EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,20
83,86

TOTAL PARTIDA...........................................

88,06

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

49,89

SUBCAPÍTULO D36PQN COMPTATGE SISTEMA TREND
EW7731M480PQN u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connexió embridada, QP = 10 m3 / h i PN16, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
TOTAL PARTIDA...........................................
EW7731M400PQN u

1.481,79

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,90
2,02

TOTAL PARTIDA...........................................

5,92

TOTAL PARTIDA...........................................
EW1101CC39PQN u

1.220,17

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3
/ h, DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions
TOTAL PARTIDA...........................................

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500
EW1101CC28PQN u

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.
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9,49
33,60

TOTAL PARTIDA...........................................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

APARTADO D27KPQN PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KAPQN PUNTO DE LUZ SENCILLO
ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta
puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

D27KA001PQN

43,99

SUBAPARTADO D28AFSPQN ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

D27JL010PQN

ud

850,00

SUBCAPÍTULO D27PQN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO D27JPQN CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JLPQN USOS VARIOS
D27JL005PQN

TOTAL PARTIDA...........................................

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar
blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de
carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y
difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

SUBAPARTADO D28LLPQN TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

TOTAL PARTIDA...........................................

10,50
33,49

SUBAPARTADO D28AOPQN ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer
inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

D28LL1PQN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

SUBAPARTADO D26LLPQN LLAVES COMPUERTA
mE20VC030PQN

37,26

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral,
electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y
conexionado.

106,74

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.
TOTAL PARTIDA...........................................

TOTAL PARTIDA...........................................

SUBCAPÍTULO D28PQN ILUMINACIÓN
APARTADO D28APQN ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AAPQN LUMINARIAS DE SUPERFICIE

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.
TOTAL PARTIDA...........................................

6,00
31,26

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo"
D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e
instalado.

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un

Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

APARTADO D27OPQN BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPQN BASES ESTANCAS

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de
dificultat alt, i col.locat superficialment.

D25LL4

PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5
y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm²,
incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor
unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25DA060PQN

ud

PRECIO

182,73

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3
m3 / h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions
TOTAL PARTIDA...........................................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,50
21,38

TOTAL PARTIDA...........................................

31,88
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO D49PQN GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPQN RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PQN RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
D49FL1701FPQN

ud

RESUMEN

u

Protector auditiu tap escuma

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³
H1433115PQN

u

ud

H1441201PQN

Resto de obra y materiales...............................

337,05

TOTAL PARTIDA...........................................

337,05
H1445003PQN

u

u

M2

ML

Resto de obra y materiales...............................

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00

Resto de obra y materiales...............................

750,00

TOTAL PARTIDA...........................................

750,00

H1455710PQN

u

U

U

H1459630PQN

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,78
0,34

TOTAL PARTIDA...........................................

6,12

H145B002PQN

u

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,78
3,08

TOTAL PARTIDA...........................................

8,86

H145K397PQN

u

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,91
0,18

TOTAL PARTIDA...........................................

1,09

H145K4B9PQN

u

TOTAL PARTIDA...........................................

35,16

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Mano de obra.................................................

31,31

TOTAL PARTIDA...........................................

31,31

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

H1464420PQN

6,77

TOTAL PARTIDA...........................................

6,77

u

5,31

TOTAL PARTIDA...........................................

5,31

H146J364PQN

u

Resto de obra y materiales...............................

4,61

TOTAL PARTIDA...........................................

4,61

u

5,27

TOTAL PARTIDA...........................................

5,27

Resto de obra y materiales...............................

36,78

TOTAL PARTIDA...........................................

36,78

u

Resto de obra y materiales...............................

52,10

TOTAL PARTIDA...........................................

52,10

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

u

Resto de obra y materiales...............................

55,73

TOTAL PARTIDA...........................................

55,73

Parella botes mitja canya

u

Resto de obra y materiales...............................

5,68

TOTAL PARTIDA...........................................

5,68

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

u

Resto de obra y materiales...............................

24,01

TOTAL PARTIDA...........................................

24,01

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

u

Resto de obra y materiales...............................

2,20

TOTAL PARTIDA...........................................

2,20

Resto de obra y materiales...............................

13,19

TOTAL PARTIDA...........................................

13,19

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Resto de obra y materiales...............................

7,50

TOTAL PARTIDA...........................................

7,50

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
Resto de obra y materiales...............................
TOTAL PARTIDA...........................................

27 de agosto de 2018

H1474600PQN

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

H142BA00PQN

Resto de obra y materiales...............................

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169

H142AC60PQN

5,05

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

Resto de obra y materiales...............................

5,05

TOTAL PARTIDA...........................................

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

H1465376PQN

Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes
65,00

2,20

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

H1463253PQN
10,32
24,84

2,20

TOTAL PARTIDA...........................................

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

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

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

H1423230PQN

1,56

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

H1421110PQN

1,56

TOTAL PARTIDA...........................................

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

APARTADO 1.1PQN EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
u

Resto de obra y materiales...............................

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

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

H1411111PQN

0,70

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

TOTAL PARTIDA...........................................
H

0,70

TOTAL PARTIDA...........................................

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
ES1000EPQN

Resto de obra y materiales...............................

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

Desinfeccio canonades

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.

E243423APQN

14,00

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

ES1000DPQN

14,00

TOTAL PARTIDA...........................................

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

ES1000BPQN

Resto de obra y materiales...............................

Mascareta,protecció respiratòria

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

ES1000FPQN

0,24

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Comprobacio de cabal i ajust valvules

SUBCAPÍTULO D51PQN SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PQN MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
M2

0,24

TOTAL PARTIDA...........................................

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

ES1000APQN

Resto de obra y materiales...............................

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

D50PO210PQN

PRECIO

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

SUBCAPÍTULO D50PQN CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPQN PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPQN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
ud

UD

H1431101PQN

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

ComprobacPQN

CÓDIGO

Página

H147D501PQN

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

6,48

Resto de obra y materiales...............................

251,52

6,48

TOTAL PARTIDA...........................................

251,52
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

H147L005PQN

u

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

HBBAF004PQN

u

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

H147M007PQN

u

Resto de obra y materiales...............................

43,30

TOTAL PARTIDA...........................................

43,30

H147N000PQN

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

HBC19081PQN

Resto de obra y materiales...............................

86,07

TOTAL PARTIDA...........................................

86,07

Resto de obra y materiales...............................

21,84

TOTAL PARTIDA...........................................

21,84

m

u

HBC1D081PQN

m

u

TOTAL PARTIDA...........................................

22,97

Resto de obra y materiales...............................

12,40

TOTAL PARTIDA...........................................

12,40

HBC1JF01PQN

u

u

u

H15Z1001PQN

h

u

u

Resto de obra y materiales...............................

16,97

TOTAL PARTIDA...........................................

16,97

HQU2D102PQN

Resto de obra y materiales...............................

23,58

TOTAL PARTIDA...........................................

23,58

HQU2E001PQN

Resto de obra y materiales...............................

25,39

TOTAL PARTIDA...........................................

25,39

Resto de obra y materiales...............................

60,72

TOTAL PARTIDA...........................................

60,72

HQU2GF01PQN

m

u

u

HQU2P001PQN

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

u

u

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,80
0,68

TOTAL PARTIDA...........................................

4,48

HQUA1100PQN

u

u

u

u

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,81
1,18

TOTAL PARTIDA...........................................

4,99

HQUZM000PQN

h

37,72

TOTAL PARTIDA...........................................

37,72

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,24
47,20

TOTAL PARTIDA...........................................

51,44

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,74
81,12

TOTAL PARTIDA...........................................

84,86

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,42
48,21

TOTAL PARTIDA...........................................

51,63

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,89
0,86

TOTAL PARTIDA...........................................

1,75

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

HQU1531APQN
18,23
29,30

TOTAL PARTIDA...........................................

47,53

Resto de obra y materiales...............................

10,96

TOTAL PARTIDA...........................................

10,96

HQU1H53APQN

mes

TOTAL PARTIDA...........................................

31,84

HQU1A50APQN

17,45
7,44

TOTAL PARTIDA...........................................

24,89

mes

mes

HQU27502PQN

u

5,11

TOTAL PARTIDA...........................................

5,11
Página
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17,19

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

Resto de obra y materiales...............................

224,78

TOTAL PARTIDA...........................................

224,78

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Resto de obra y materiales...............................

146,78

TOTAL PARTIDA...........................................

146,78

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Resto de obra y materiales...............................

156,78

TOTAL PARTIDA...........................................

156,78

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit
Resto de obra y materiales...............................

17,19

TOTAL PARTIDA...........................................

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

17,69
14,15

103,70

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal manual p/senyalis.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

103,70

TOTAL PARTIDA...........................................
Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
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Mano de obra.................................................

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAE001PQN

23,05

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBBAC005PQN

TOTAL PARTIDA...........................................

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Senyal manual per a senyalista

HBBAA005PQN

1,61
21,44

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

HBB20005PQN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

HBB11111PQN

2,25

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

H152J105PQN

TOTAL PARTIDA...........................................

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

APARTADO 1.2PQN SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
m2

2,07
0,18

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Davantal p/sold.,serratge

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

H151A1K1PQN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H15B2002PQN

1,37

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

H148B580PQN

TOTAL PARTIDA...........................................

APARTADO 1.3PQN IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

H1488580PQN

1,12
0,25

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

H1485800PQN

39,29

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

H1485140PQN

TOTAL PARTIDA...........................................

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

22,97

17,94
21,35

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Faixa prot.dorsolumbar

Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Faixa de protecció dorsolumbar

H1481242PQN

PRECIO
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Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,40
10,84

TOTAL PARTIDA...........................................

17,24
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

HQU25201PQN

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

PRECIO

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301PQN

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,95
10,79

TOTAL PARTIDA...........................................

13,74

CÓDIGO

U01FY105PQS

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

UD

RESUMEN

h

Oficial 1ª fontanero

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2QJ02PQN

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,00
48,25

TOTAL PARTIDA...........................................

54,25

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

13,70
163,46

TOTAL PARTIDA...........................................

177,16

U01FY205PQS

h

U01FY310PQS

h

U01FY620PQS

h

HQUAP000PQN

H16F1003PQN

u

TOTAL PARTIDA...........................................

17,19

U01FY625PQS

h

16,50

TOTAL PARTIDA...........................................

16,50

Mano de obra.................................................

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00

Oficial especializado instalación eléctrica
Mano de obra.................................................

18,00

TOTAL PARTIDA...........................................

18,00

u

Resto de obra y materiales...............................

177,50

ELEMENTO U01FY9PQS INFORMÁTICA

TOTAL PARTIDA...........................................

177,50

U01FY905PQS

h

Técnico programador

Reunió comitè S/S 6 pers.
Mano de obra.................................................

123,17

TOTAL PARTIDA...........................................

123,17

u

U01FZ101PQS

h

u

30,00

TOTAL PARTIDA...........................................

30,00

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

u

103,08

TOTAL PARTIDA...........................................

103,08

D01EA025PQS

Mano de obra.................................................

15,50

TOTAL PARTIDA...........................................

15,50

m²

DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR

m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó revestimiento similar de
una de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros
a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

36,00

SUBCAPÍTULO D01PQS DEMOLICIONES
APARTADO D01EPQS DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
Resto de obra y materiales...............................

36,00

TOTAL PARTIDA...........................................

Oficial 1ª pintor

Reconeixement med.
Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................

SUBAPARTADO U01FZPQS VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PQS PINTURAS

Reconeixement mèdic

HQUA3100PQN

Mano de obra.................................................

Curset de primers auxilis i socorrisme

APARTADO 1.5PQN MEDICINA PREVENTIVA

HQUA2100PQN

16,00

Curs.prim.aux+socorr

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

HQUAM000PQN

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................

Encargado especializado instalación eléctrica

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
17,19

Mano de obra.................................................

Oficial primera climatización

ELEMENTO U01FY6PQS ELECTRICIDAD

Mano de obra.................................................

16,00

ELEMENTO U01FY3PQS CLIMATIZACIÓN

H16F1004PQN

Formació Seg.Salut

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................
Oficial 1ª calefactor

APARTADO 1.4PQN DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
h

Mano de obra.................................................

ELEMENTO U01FY2PQS CALEFACCIÓN

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTOL 12 PLANTA QUARTA SUD
SUBCAPÍTULO U01PQS MANO DE OBRA
APARTADO U01FPQS MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPQS INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PQS FONTANERÍA

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,30
0,44

TOTAL PARTIDA...........................................

6,74

APARTADO D01GPQS DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS

Resto de obra y materiales...............................

67,27

TOTAL PARTIDA...........................................

67,27

D01GD010PQS

m²

LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja,
medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,30
0,23

TOTAL PARTIDA...........................................

3,53

SUBCAPÍTULO D14PQS ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APQS SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPQS SOSTRE TIPUS PLAQUES
D14AP195PQS

m²

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim
Resto de obra y materiales...............................

28,00

TOTAL PARTIDA...........................................

28,00

SUBCAPÍTULO D16PQS AISLAMIENTOS
APARTADO D16APQS AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPQS INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPQS CANALIZACIONES
D16AQF105PQS

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
48 mm para tuberías de 1 1/2", colocada.

D16AQF106PQS

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
3,65

TOTAL PARTIDA...........................................

4,39

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
60 mm para tuberías de 2", colocada.
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Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
4,10

TOTAL PARTIDA...........................................

4,84
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

D16AQF107PQS

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

FoHCCLd20PQS

m

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.

D16AQF108PQS

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
4,49

TOTAL PARTIDA...........................................

5,23

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
89 mm para tuberías de 3", colocada.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
5,27

TOTAL PARTIDA...........................................

6,01

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

D25DA030PQS

TOTAL PARTIDA...........................................

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

D25DA050PQS

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C
TOTAL PARTIDA...........................................

u

TOTAL PARTIDA...........................................

10,58

D25DA060PQS

m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

m

m

m

m

D25LL4

28,14

TOTAL PARTIDA...........................................

28,14

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Resto de obra y materiales...............................

36,02

TOTAL PARTIDA...........................................

36,02

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

Resto de obra y materiales...............................

41,91

TOTAL PARTIDA...........................................

41,91

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un

Resto de obra y materiales...............................

76,34

TOTAL PARTIDA...........................................

76,34

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.
TOTAL PARTIDA...........................................
D25LL5PQS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
5,56

TOTAL PARTIDA...........................................

7,10

106,74

Valula esfera palanca 2" inox

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.
TOTAL PARTIDA...........................................

146,06

SUBAPARTADO D26LLPQS LLAVES COMPUERTA

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.

FoFCCLd40PQS

m

Resto de obra y materiales...............................

APARTADO D25LPQS LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPQS LLAVES DE ESFERA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

FoFCCLd25PQS

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de
dificultat alt, i col.locat superficialment.

APARTADO D25DPQS DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanerPQS Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPQS Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPQS Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
FoFCCLd20PQS

m

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

14,10

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

12,25

APARTADO BEU6PQS MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PQS MANÒMETRE
BEU6U001PQS

TOTAL PARTIDA...........................................

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

6,20

APARTADO BEU5PQS TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PQS TERMÒMETRE
BEU57555PQS

1,54
12,56

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25DA040PQS

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

SUBAPARTADO D25DAPQS TUBERÍA DE ACERO

SUBCAPÍTULO D25PQS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PQS PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PQS PURGADOR AUTOMÀTIC
BEU11113PQS

PRECIO

mE20VC020PQS

ud

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro,
acer inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

mE20VC030PQS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
6,78

TOTAL PARTIDA...........................................

8,32

ud

20,54
180,65

TOTAL PARTIDA...........................................

201,19

VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer
inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm
de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC
y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN
806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref.
TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

20,54
203,72

TOTAL PARTIDA...........................................

224,26

SUBAPARTADO D28LLPQS TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
D28LL1PQS

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
TOTAL PARTIDA...........................................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,16
10,93

TOTAL PARTIDA...........................................

13,09

850,00

ELEMENTO FoHPQS Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPQS Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO D28PQS ILUMINACIÓN
APARTADO D28APQS ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AFSPQS ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
D28AFS1PQS

u

CÓDIGO

UD

RESUMEN

ES1000APQS

M2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta
puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.
TOTAL PARTIDA...........................................

49,89

ES1000FPQS

SUBCAPÍTULO D34PQS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO D34JPQS PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO D34JAPQS PUERTAS METÁLICAS
D34JA012PQS

ud

ES1000BPQS

ES1000DPQS

18,99
175,15

TOTAL PARTIDA...........................................

194,14

E243423APQS

2.604,44

H1421110PQS

0,91
0,18

U

TOTAL PARTIDA...........................................

1,09

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

U

H1423230PQS

178,62

H142AC60PQS

SUBCAPÍTULO D49PQS GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPQS RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PQS RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

H

35,16

65,00

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

u

Mano de obra.................................................

31,31

TOTAL PARTIDA...........................................

31,31

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

u

Resto de obra y materiales...............................

6,77

TOTAL PARTIDA...........................................

6,77

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

u

Resto de obra y materiales...............................

5,31

TOTAL PARTIDA...........................................

5,31

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

u

Resto de obra y materiales...............................

4,61

TOTAL PARTIDA...........................................

4,61

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³
H142BA00PQS

u

Resto de obra y materiales...............................

7,50

TOTAL PARTIDA...........................................

7,50

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

Resto de obra y materiales...............................

337,05

TOTAL PARTIDA...........................................

337,05

SUBCAPÍTULO D50PQS CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPQS PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPQS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

H1431101PQS

u

Resto de obra y materiales...............................

6,48

TOTAL PARTIDA...........................................

6,48

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1433115PQS

u

Resto de obra y materiales...............................

0,24

TOTAL PARTIDA...........................................

0,24

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Comprobacio de cabal i ajust valvules

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe
TOTAL PARTIDA...........................................

TOTAL PARTIDA...........................................
Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

Resto de obra y materiales...............................

10,32
24,84

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169

182,73

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

TOTAL PARTIDA...........................................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

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

1.481,79

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3
m3 / h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

TOTAL PARTIDA...........................................

D50PO210PQS

8,86

APARTADO 1.1PQS EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

2.255,44

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3
/ h, DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

ud

TOTAL PARTIDA...........................................
Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

TOTAL PARTIDA...........................................

ComprobacPQS

ML

TOTAL PARTIDA...........................................
ES1000EPQS

H1411111PQS

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connexió embridada, QP = 10 m3 / h i PN16, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

ud

5,78
3,08

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

TOTAL PARTIDA...........................................

D49FL1701FPQS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

EW1101CC280QS u

6,12

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

TOTAL PARTIDA...........................................

EW1101CC390QS u

TOTAL PARTIDA...........................................

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN80 connexió embridada, QP = 40 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

EW7731M480PQS u

5,78
0,34

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

SUBCAPÍTULO D36PQS COMPTATGE SISTEMA TREND

EW7731M600PQS u

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una
cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100
mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E
como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del
DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t
de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso
de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de
conformidad; de una hoja abatible de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre
automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

EW7731M700PQS u

PRECIO

SUBCAPÍTULO D51PQS SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PQS MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

20,00

Resto de obra y materiales...............................

14,00

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................

14,00

H1441201PQS

Desinfeccio canonades

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa
Resto de obra y materiales...............................

750,00

TOTAL PARTIDA...........................................

750,00

H1445003PQS

u

Resto de obra y materiales...............................

0,70

TOTAL PARTIDA...........................................

0,70

Resto de obra y materiales...............................

1,56

TOTAL PARTIDA...........................................

1,56

Mascareta,protecció respiratòria

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

H1455710PQS

u

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
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Resto de obra y materiales...............................

2,20

TOTAL PARTIDA...........................................

2,20
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1459630PQS

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1485800PQS

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

H145B002PQS

u

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

Resto de obra y materiales...............................

5,05

Resto de obra y materiales...............................

16,97

TOTAL PARTIDA...........................................

5,05

TOTAL PARTIDA...........................................

16,97

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

H1488580PQS

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

H145K397PQS

u

u

u

5,27

Resto de obra y materiales...............................

23,58

TOTAL PARTIDA...........................................

5,27

TOTAL PARTIDA...........................................

23,58

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

H148B580PQS

u

u

36,78

Resto de obra y materiales...............................

25,39

TOTAL PARTIDA...........................................

36,78

TOTAL PARTIDA...........................................

25,39

Resto de obra y materiales...............................

60,72

TOTAL PARTIDA...........................................

60,72

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

H15B2002PQS

u

Resto de obra y materiales...............................

52,10

TOTAL PARTIDA...........................................

52,10

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

APARTADO 1.2PQS SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
H151A1K1PQS

m2

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

Resto de obra y materiales...............................

55,73

TOTAL PARTIDA...........................................

55,73

Parella botes mitja canya
H152J105PQS

m

u

Resto de obra y materiales...............................

5,68

TOTAL PARTIDA...........................................

5,68

HBB11111PQS

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

u

HBB20005PQS

Resto de obra y materiales...............................

24,01

TOTAL PARTIDA...........................................

24,01

u

u

u

u

u

HBBAA005PQS

Resto de obra y materiales...............................

2,20

TOTAL PARTIDA...........................................

2,20

Resto de obra y materiales...............................

13,19

TOTAL PARTIDA...........................................

13,19

u

u

4,99

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

HBBAC005PQS

251,52

TOTAL PARTIDA...........................................

251,52

u

HBBAE001PQS

43,30
43,30

u

86,07

TOTAL PARTIDA...........................................

86,07

u

21,84

TOTAL PARTIDA...........................................

21,84

10,96

TOTAL PARTIDA...........................................

10,96

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,69
14,15

TOTAL PARTIDA...........................................

31,84

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,45
7,44

TOTAL PARTIDA...........................................

24,89

Resto de obra y materiales...............................

5,11

TOTAL PARTIDA...........................................

5,11

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBC19081PQS

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,94
21,35

TOTAL PARTIDA...........................................

39,29

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,12
0,25

TOTAL PARTIDA...........................................

1,37

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,07
0,18

TOTAL PARTIDA...........................................

2,25

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Faixa prot.dorsolumbar
Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

Resto de obra y materiales...............................

47,53

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

HBBAF004PQS

TOTAL PARTIDA...........................................

TOTAL PARTIDA...........................................

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

Resto de obra y materiales...............................

18,23
29,30

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBC1D081PQS

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

m

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Resto de obra y materiales...............................

22,97

TOTAL PARTIDA...........................................

22,97

Resto de obra y materiales...............................

12,40

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,61
21,44

TOTAL PARTIDA...........................................

12,40

TOTAL PARTIDA...........................................

23,05

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

HBC1JF01PQS

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
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TOTAL PARTIDA...........................................

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

H1485140PQS

3,81
1,18

Senyal manual per a senyalista

Faixa de protecció dorsolumbar

H1481242PQS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Senyal manual p/senyalis.

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

H147N000PQS

4,48

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

H147M007PQS

TOTAL PARTIDA...........................................

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

H147L005PQS

3,80
0,68

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

H147D501PQS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

H1474600PQS

u

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

H146J364PQS

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

Resto de obra y materiales...............................

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

H1465376PQS

u

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

H1464420PQS

Davantal p/sold.,serratge

Resto de obra y materiales...............................

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

H1463253PQS

u

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

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

H145K4B9PQS

PRECIO
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

APARTADO 1.3PQS IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

APARTADO 1.4PQS DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

H15Z1001PQS

H16F1004PQS

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

HQU2D102PQS

u

u

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Mano de obra.................................................

37,72

Mano de obra.................................................

17,19

TOTAL PARTIDA...........................................

37,72

TOTAL PARTIDA...........................................

17,19

Resto de obra y materiales...............................

177,50

TOTAL PARTIDA...........................................

177,50

Mano de obra.................................................

123,17

TOTAL PARTIDA...........................................

123,17

Resto de obra y materiales...............................

30,00

TOTAL PARTIDA...........................................

30,00

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

HQUAP000PQS

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU2E001PQS

h

u

Curs.prim.aux+socorr

Curset de primers auxilis i socorrisme

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,24
47,20

TOTAL PARTIDA...........................................

51,44

H16F1003PQS

u

Reunió comitè S/S 6 pers.

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01PQS

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,74
81,12

TOTAL PARTIDA...........................................

84,86

APARTADO 1.5PQS MEDICINA PREVENTIVA
HQUAM000PQS

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

u

Reconeixement med.

Reconeixement mèdic

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2P001PQS

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,42
48,21

TOTAL PARTIDA...........................................

51,63

HQUA2100PQS

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQUA1100PQS

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,89
0,86

TOTAL PARTIDA...........................................

1,75

h

Resto de obra y materiales...............................

103,70

TOTAL PARTIDA...........................................

103,70

Mano de obra.................................................

17,19

TOTAL PARTIDA...........................................

17,19

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

mes

u

Resto de obra y materiales...............................

103,08

TOTAL PARTIDA...........................................

103,08

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
Resto de obra y materiales...............................

67,27

TOTAL PARTIDA...........................................

67,27

TOTAL PARTIDA...........................................

59,06

SUBCAPÍTULO U22PQS CERRAJERÍA
APARTADO U22MPQS ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO U22MAPQS ENREJADOS
U22MA105PQS

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

HQU1531APQS

HQUA3100PQS

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUZM000PQS

PRECIO

m²

Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1H53APQS

mes

Resto de obra y materiales...............................

224,78

TOTAL PARTIDA...........................................

224,78

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A50APQS

mes

Resto de obra y materiales...............................

146,78

TOTAL PARTIDA...........................................

146,78

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU27502PQS

u

Resto de obra y materiales...............................

156,78

TOTAL PARTIDA...........................................

156,78

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU25201PQS

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,40
10,84

TOTAL PARTIDA...........................................

17,24

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,95
10,79

TOTAL PARTIDA...........................................

13,74

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301PQS

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2QJ02PQS

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,00
48,25

TOTAL PARTIDA...........................................

54,25

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

13,70
163,46

TOTAL PARTIDA...........................................

177,16

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTOL 13 PLANTA CINQUENA NORD
SUBCAPÍTULO U01PCN MANO DE OBRA
APARTADO U01FPCN MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPCN INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PCN FONTANERÍA
U01FY105PCN

h

h

BEU11113PCN

h

u

Oficial 1ª fontanero
Mano de obra.................................................

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................

16,00

U01FY625PCN

h

h

h

Mano de obra.................................................

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................

16,00

BEU57555PCN

Oficial 1ª calefactor

h

u

m²

TOTAL PARTIDA...........................................

Oficial primera climatización
Mano de obra.................................................

16,50

TOTAL PARTIDA...........................................

16,50

BEU6U001PCN

u

Mano de obra.................................................

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00

Oficial especializado instalación eléctrica
Mano de obra.................................................

18,00

TOTAL PARTIDA...........................................

18,00

FoFCCLd20PCN

36,00

TOTAL PARTIDA...........................................

36,00

Oficial 1ª pintor
Mano de obra.................................................

15,50

TOTAL PARTIDA...........................................

15,50
FoFCCLd25PCN

28,00

TOTAL PARTIDA...........................................

28,00

FoFCCLd40PCN

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1"-30 mm

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
3,09

TOTAL PARTIDA...........................................

3,83

D16AQF107PCN

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
3,65

TOTAL PARTIDA...........................................

4,39

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.
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Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
4,49

TOTAL PARTIDA...........................................

5,23
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m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
5,56

TOTAL PARTIDA...........................................

7,10

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
6,78

TOTAL PARTIDA...........................................

8,32

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm
de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC
y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN
806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref.
TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
48 mm para tuberías de 1 1/2", colocada.

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

Resto de obra y materiales...............................

m

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

Técnico programador
Mano de obra.................................................

10,58

APARTADO D25DPCN DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanerPCN Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPCN Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPCN Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
34 mm para tuberías de 1", colocada.

D16AQF105PCN

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'
TOTAL PARTIDA...........................................

Encargado especializado instalación eléctrica

SUBCAPÍTULO D16PCN AISLAMIENTOS
APARTADO D16APCN AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPCN INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPCN CANALIZACIONES
m

12,25

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

D16AQF103PCN

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

APARTADO BEU6PCN MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PCN MANÒMETRE

SUBCAPÍTULO D14PCN ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APCN SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPCN SOSTRE TIPUS PLAQUES
D14AP195PCN

6,20

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

SUBAPARTADO U01FZPCN VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PCN PINTURAS
U01FZ101PCN

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

TOTAL PARTIDA...........................................

ELEMENTO U01FY9PCN INFORMÁTICA
U01FY905PCN

PRECIO

APARTADO BEU5PCN TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PCN TERMÒMETRE

ELEMENTO U01FY6PCN ELECTRICIDAD
U01FY620PCN

RESUMEN

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre

ELEMENTO U01FY3PCN CLIMATIZACIÓN
U01FY310PCN

UD

SUBCAPÍTULO D25PCN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PCN PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PCN PURGADOR AUTOMÀTIC

ELEMENTO U01FY2PCN CALEFACCIÓN
U01FY205PCN

CÓDIGO

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,16
10,93

TOTAL PARTIDA...........................................

13,09

ELEMENTO FoHPCN Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPCN Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
FoHCCLd20PCN

m

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.
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Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
12,56

TOTAL PARTIDA...........................................

14,10
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBAPARTADO D25DAPCN TUBERÍA DE ACERO
D25DA010PCN

m

m

UD

RESUMEN

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=22mm,g=1,2mm,soldat capil.,

D27KA001

Resto de obra y materiales...............................

18,75

TOTAL PARTIDA...........................................

18,75

ud

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25DA050PCN

m

Resto de obra y materiales...............................

28,14

TOTAL PARTIDA...........................................

28,14

D27KG305

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

Resto de obra y materiales...............................

41,91

TOTAL PARTIDA...........................................

41,91

ud

TOTAL PARTIDA...........................................

49,15

D27OD11PSN

ud

106,74

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro,
acer inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

20,54
180,65

TOTAL PARTIDA...........................................

201,19

D27JL005PCN

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

m

D27JL010PCN

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

m

Resto de obra y materiales...............................

5,55

Suma la partida...............................................
Redondeo......................................................

5,19
0,36

TOTAL PARTIDA...........................................

5,55

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

Resto de obra y materiales...............................

43,99

Suma la partida...............................................
Redondeo......................................................

41,11
2,88

TOTAL PARTIDA...........................................

43,99

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,90
1,65

TOTAL PARTIDA...........................................

5,55

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)

Resto de obra y materiales...............................

5,92

Suma la partida...............................................
Redondeo......................................................

5,53
0,39

TOTAL PARTIDA...........................................

5,92

ud

D27JT105

D27KG305PCN

BANDEJA UNEX DE 60x100 mm

Resto de obra y materiales...............................

20,63

Suma la partida...............................................
Redondeo......................................................

19,28
1,35

TOTAL PARTIDA...........................................

20,63
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3,90
2,02

TOTAL PARTIDA...........................................

5,92

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500

SUBAPARTADO D27KGPCN PULSADORES

m. Bandeja de u23x (pvc-m1 rohs) serie 66 de Unex, de color gris, perforada, de 60x100 mm,
sin separadores, ref.66100, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes y montada sobre soportes horizontales.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

SUBAPARTADO D27JT BANDEJAS PARA CIRCUITOS
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37,26

APARTADO D27KPCN PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KAPCN PUNTO DE LUZ SENCILLO
D27KA001PCN

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

m

TOTAL PARTIDA...........................................

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

D27JL010

m

850,00

SUBCAPÍTULO D27PCN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO D27J CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JL USOS VARIOS
D27JL005

34,82
2,44

m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x1,5
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
TOTAL PARTIDA...........................................

37,26

Suma la partida...............................................
Redondeo......................................................

APARTADO D27JPCN CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JLPCN USOS VARIOS

SUBAPARTADO D28LLPCN TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
D28LL1PCN

Resto de obra y materiales...............................

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

SUBAPARTADO D26LLPCN LLAVES COMPUERTA
ud

31,88

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo"
D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e
instalado.

Vàlvula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

mE20VC020PCN

TOTAL PARTIDA...........................................

APARTADO D27O BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPSN BASES ESTANCAS

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox

TOTAL PARTIDA...........................................

29,79
2,09

PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

Valvula esfera palanca 1" inox

D25LL4

31,88

Suma la partida...............................................
Redondeo......................................................

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5
y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm²,
incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor
unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.

APARTADO D25LPCN LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPCN LLAVES DE ESFERA
Vàlvula esfera 1", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

Resto de obra y materiales...............................

SUBAPARTADO D27KG PULSADORES

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25LL2

PRECIO

APARTADO D27K PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KA PUNTO DE LUZ SENCILLO

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25DA030PCN

CÓDIGO

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,50
21,38

TOTAL PARTIDA...........................................

31,88

PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA

ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5
y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm²,
incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor
unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.

27 de agosto de 2018

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,00
31,26

TOTAL PARTIDA...........................................

37,26
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

APARTADO D27OPCN BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPCN BASES ESTANCAS

APARTADO D49FPCN RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PCN RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

D27OD110PCN

D49FL1701F6PC

ud

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC

ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo"
D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conexión, totalmente montado e
instalado.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,50
33,49

TOTAL PARTIDA...........................................

43,99

SUBCAPÍTULO D28PCN ILUMINACIÓN
APARTADO D28APCN ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AAPCN LUMINARIAS DE SUPERFICIE
D28AA401PCN

ud

ud

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

LUMINARIA ESTANCA 1x36 W

ComprobacPCN

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,49
33,60

TOTAL PARTIDA...........................................

43,09

EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES

Comprobacio de cabal i ajust valvules

D50PO210PCN

ud

4,20
83,86

TOTAL PARTIDA...........................................

88,06

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

ES1000FPCN

M2

ES1000DPCN

M2

E243423APCN

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

5,78
3,08

TOTAL PARTIDA...........................................

8,86

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,91
0,18

U

TOTAL PARTIDA...........................................

1,09

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

U

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,32
24,84

TOTAL PARTIDA...........................................

35,16

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes
TOTAL PARTIDA...........................................

ES1000EPCN

H

65,00

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

1.220,17

Mano de obra.................................................

31,31

TOTAL PARTIDA...........................................

31,31

APARTADO 1.1PCN EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H1411111PCN

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

182,73

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3
m3 / h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions
TOTAL PARTIDA...........................................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

TOTAL PARTIDA...........................................

6,12

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

1.776,63

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3
/ h, DN32, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions
EW1101CC280CN u

ML

2.255,44

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.
EW1101CC390CN u

TOTAL PARTIDA...........................................
Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

TOTAL PARTIDA...........................................

5,78
0,34

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.
EW7731M400PCN u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

49,89

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

TOTAL PARTIDA...........................................

750,00

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connexió embridada, QP = 25 m3 / h i PN25, distància entre vies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
EW7731M520PCN u

750,00

TOTAL PARTIDA...........................................

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

ES1000BPCN

SUBCAPÍTULO D36PCN COMPTATGE SISTEMA TREND

TOTAL PARTIDA...........................................

Resto de obra y materiales...............................

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta
puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

EW7731M600PCN u

20,00

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

ES1000APCN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................
Desinfeccio canonades

SUBAPARTADO D28AFSPCN ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
u

Resto de obra y materiales...............................

SUBCAPÍTULO D51PCN SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PCN MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie o empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar
blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de
carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y
difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

D28AFS1PCN

337,05

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

SUBAPARTADO D28AOPCN ALUMBRADO DE EMERGENCIA
ud

337,05

TOTAL PARTIDA...........................................

SUBCAPÍTULO D50PCN CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPCN PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPCN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral,
electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y
conexionado.

D28AO025PCN

Resto de obra y materiales...............................

H1421110PCN

u

Resto de obra y materiales...............................

6,77

TOTAL PARTIDA...........................................

6,77

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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

178,62

SUBCAPÍTULO D49PCN GESTIÓN DE RESIDUOS

H1423230PCN

u

Resto de obra y materiales...............................

5,31

TOTAL PARTIDA...........................................

5,31

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169

H142AC60PCN

u

Resto de obra y materiales...............................

4,61

TOTAL PARTIDA...........................................

4,61

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

H142BA00PCN

u

Resto de obra y materiales...............................

7,50

TOTAL PARTIDA...........................................

7,50

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

27 de agosto de 2018
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Resto de obra y materiales...............................

6,48

TOTAL PARTIDA...........................................

6,48
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1431101PCN

u

Protector auditiu tap escuma

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

H147L005PCN

u

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1433115PCN

u

Resto de obra y materiales...............................

0,24

TOTAL PARTIDA...........................................

0,24

H1441201PCN

u

H147M007PCN

Resto de obra y materiales...............................

14,00

TOTAL PARTIDA...........................................

14,00

u

Resto de obra y materiales...............................

0,70

TOTAL PARTIDA...........................................

0,70

u

1,56
1,56

H1459630PCN

u

u

H1485140PCN

u

u

u

u

u

u

u

u

u

22,97

12,40
12,40

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

H1485800PCN

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

Resto de obra y materiales...............................

5,05

Resto de obra y materiales...............................

16,97

TOTAL PARTIDA...........................................

5,05

TOTAL PARTIDA...........................................

16,97

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

H1488580PCN

u

Davantal p/sold.,serratge

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

Resto de obra y materiales...............................

5,27

Resto de obra y materiales...............................

23,58

TOTAL PARTIDA...........................................

5,27

TOTAL PARTIDA...........................................

23,58

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

H148B580PCN

u

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Resto de obra y materiales...............................

36,78

Resto de obra y materiales...............................

25,39

TOTAL PARTIDA...........................................

36,78

TOTAL PARTIDA...........................................

25,39

Resto de obra y materiales...............................

60,72

TOTAL PARTIDA...........................................

60,72

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

H15B2002PCN

u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

Resto de obra y materiales...............................

52,10

TOTAL PARTIDA...........................................

52,10

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

APARTADO 1.2PCN SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
H151A1K1PCN

m2

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

Resto de obra y materiales...............................

55,73

TOTAL PARTIDA...........................................

55,73

Parella botes mitja canya
H152J105PCN

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,80
0,68

TOTAL PARTIDA...........................................

4,48

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Resto de obra y materiales...............................

5,68

TOTAL PARTIDA...........................................

5,68

HBB11111PCN

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,81
1,18

TOTAL PARTIDA...........................................

4,99

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

HBB20005PCN

Resto de obra y materiales...............................

24,01

TOTAL PARTIDA...........................................

24,01

u

2,20

TOTAL PARTIDA...........................................

2,20

Resto de obra y materiales...............................

13,19

TOTAL PARTIDA...........................................

13,19

u

TOTAL PARTIDA...........................................

251,52
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47,53

Resto de obra y materiales...............................

10,96

TOTAL PARTIDA...........................................

10,96

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBBAC005PCN

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,69
14,15

TOTAL PARTIDA...........................................

31,84

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

251,52

TOTAL PARTIDA...........................................

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

Resto de obra y materiales...............................

18,23
29,30

Senyal manual per a senyalista

HBBAA005PCN

Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Senyal manual p/senyalis.

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

27 de agosto de 2018

22,97

TOTAL PARTIDA...........................................
Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

H147D501PCN

Resto de obra y materiales...............................

TOTAL PARTIDA...........................................

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

H1474600PCN

21,84

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Resto de obra y materiales...............................

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

H146J364PCN

u

2,20

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

H1465376PCN

21,84

TOTAL PARTIDA...........................................

TOTAL PARTIDA...........................................

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

H1464420PCN

Resto de obra y materiales...............................

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

H1463253PCN

86,07

Faixa prot.dorsolumbar

2,20

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

H145K4B9PCN

86,07

TOTAL PARTIDA...........................................

Resto de obra y materiales...............................

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

H145K397PCN

Resto de obra y materiales...............................

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

H145B002PCN

u

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

43,30

Faixa de protecció dorsolumbar

H1481242PCN

TOTAL PARTIDA...........................................

43,30

TOTAL PARTIDA...........................................
Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

Mascareta,protecció respiratòria
Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

H147N000PCN

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

H1455710PCN

u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

H1445003PCN

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

PRECIO

HBBAE001PCN

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,45
7,44

TOTAL PARTIDA...........................................

24,89

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

27 de agosto de 2018

Resto de obra y materiales...............................

5,11

TOTAL PARTIDA...........................................

5,11
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

HBBAF004PCN

u

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

HQU22301PCN

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBC19081PCN

m

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,94
21,35

TOTAL PARTIDA...........................................

39,29

HQU25201PCN

u

m

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,12
0,25

TOTAL PARTIDA...........................................

1,37

HQU2QJ02PCN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,07
0,18

TOTAL PARTIDA...........................................

2,25

u

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

H16F1004PCN

u

h

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,61
21,44

TOTAL PARTIDA...........................................

23,05

u

HQUAP000PCN

u

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

13,70
163,46

TOTAL PARTIDA...........................................

177,16

Mano de obra.................................................

17,19

TOTAL PARTIDA...........................................

17,19

Resto de obra y materiales...............................

177,50

TOTAL PARTIDA...........................................

177,50

Mano de obra.................................................

123,17

TOTAL PARTIDA...........................................

123,17

Resto de obra y materiales...............................

30,00

TOTAL PARTIDA...........................................

30,00

Curs.prim.aux+socorr

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.
Mano de obra.................................................

37,72

TOTAL PARTIDA...........................................

37,72

H16F1003PCN

u

Reunió comitè S/S 6 pers.

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,24
47,20

TOTAL PARTIDA...........................................

51,44

APARTADO 1.5PCN MEDICINA PREVENTIVA
HQUAM000PCN

u

Reconeixement med.

Reconeixement mèdic

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,74
81,12

TOTAL PARTIDA...........................................

84,86

HQUA2100PCN

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,42
48,21

TOTAL PARTIDA...........................................

51,63

HQUA3100PCN

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,89
0,86

TOTAL PARTIDA...........................................

1,75

Resto de obra y materiales...............................

103,08

TOTAL PARTIDA...........................................

103,08

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQUA1100PCN

13,74

Curset de primers auxilis i socorrisme

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2P001PCN

TOTAL PARTIDA...........................................

Formació Seg.Salut

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01PCN

2,95
10,79

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU2E001PCN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

HQU2D102PCN

54,25

APARTADO 1.4PCN DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

APARTADO 1.3PCN IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
h

TOTAL PARTIDA...........................................

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

H15Z1001PCN

6,00
48,25

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

HBC1JF01PCN

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

HBC1D081PCN

PRECIO

Resto de obra y materiales...............................

67,27

TOTAL PARTIDA...........................................

67,27

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUZM000PCN

h

Resto de obra y materiales...............................

103,70

TOTAL PARTIDA...........................................

103,70

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

HQU1531APCN

mes

Mano de obra.................................................

17,19

TOTAL PARTIDA...........................................

17,19

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1H53APCN

mes

Resto de obra y materiales...............................

224,78

TOTAL PARTIDA...........................................

224,78

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A50APCN

mes

Resto de obra y materiales...............................

146,78

TOTAL PARTIDA...........................................

146,78

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU27502PCN

u

Resto de obra y materiales...............................

156,78

TOTAL PARTIDA...........................................

156,78

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

27 de agosto de 2018

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,40
10,84

TOTAL PARTIDA...........................................

17,24
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTOL 14 PLANTA CINQUENA SUD
SUBCAPÍTULO U01PCS MANO DE OBRA
APARTADO U01FPCS MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPCS INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PCS FONTANERÍA
U01FY105PCS

h

h

UD

RESUMEN

D16AQF106PCS

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm

Oficial 1ª fontanero
Mano de obra.................................................

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................

16,00

Mano de obra.................................................

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................

16,00

D16AQF107PCS

m

h

Oficial primera climatización
16,50

TOTAL PARTIDA...........................................

16,50

ELEMENTO U01FY6PCS ELECTRICIDAD
U01FY620PCS

U01FY625PCS

h

h

Encargado especializado instalación eléctrica
Mano de obra.................................................

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00
18,00

TOTAL PARTIDA...........................................

18,00

Mano de obra.................................................

36,00

TOTAL PARTIDA...........................................

36,00

ELEMENTO U01FY9PCS INFORMÁTICA
U01FY905PCS

h

Técnico programador

U01FZ101PCS

h

m²

Oficial 1ª pintor
15,50

TOTAL PARTIDA...........................................

15,50

DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,30
0,44

TOTAL PARTIDA...........................................

6,74

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,30
0,23

TOTAL PARTIDA...........................................

3,53

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

u

12,25

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'
TOTAL PARTIDA...........................................

10,58

Resto de obra y materiales...............................

28,00

TOTAL PARTIDA...........................................

28,00

FoFCCLd25PCS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
3,09

TOTAL PARTIDA...........................................

3,83

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
5,56

TOTAL PARTIDA...........................................

7,10

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.

FoFCCLd40PCS

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1"-30 mm

m

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
6,78

TOTAL PARTIDA...........................................

8,32

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm
de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC
y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN
806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref.
TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
42 mm para tuberías de 1 1/4", colocada.

27 de agosto de 2018

6,20

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
34 mm para tuberías de 1", colocada.

D16AQF104PCS

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

TOTAL PARTIDA...........................................

FoFCCLd20PCS

SUBCAPÍTULO D16PCS AISLAMIENTOS
APARTADO D16APCS AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPCS INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPCS CANALIZACIONES
m

u

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x600 mm i 20 mm de
gruix, cantell recte, sistema desmuntable amb estructura d'hacer galvanitzat vist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de 600x600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a maxim

D16AQF103PCS

5,23

APARTADO D25DPCS DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanerPCS Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPCS Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPCS Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

SUBCAPÍTULO D14PCS ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APCS SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPCS SOSTRE TIPUS PLAQUES
m²

TOTAL PARTIDA...........................................

TOTAL PARTIDA...........................................

m². Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja,
medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.

D14AP195PCS

0,74
4,49

APARTADO BEU5PCS TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PCS TERMÒMETRE

APARTADO D01GPCS DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
m²

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre

BEU6U001PCS
Mano de obra.................................................

m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó revestimiento similar de
una de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros
a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.

D01GD010PCS

4,84

APARTADO BEU6PCS MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PCS MANÒMETRE

SUBCAPÍTULO D01PCS DEMOLICIONES
APARTADO D01EPCS DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS
D01EA025PCS

BEU11113PCS

BEU57555PCS

SUBAPARTADO U01FZPCS VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PCS PINTURAS

TOTAL PARTIDA...........................................

SUBCAPÍTULO D25PCS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PCS PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PCS PURGADOR AUTOMÀTIC

Oficial especializado instalación eléctrica
Mano de obra.................................................

0,74
4,10

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.

Oficial 1ª calefactor

Mano de obra.................................................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm

ELEMENTO U01FY3PCS CLIMATIZACIÓN
U01FY310PCS

PRECIO

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
60 mm para tuberías de 2", colocada.

ELEMENTO U01FY2PCS CALEFACCIÓN
U01FY205PCS

CÓDIGO

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,16
10,93

TOTAL PARTIDA...........................................

13,09

ELEMENTO FoHPCS Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPCS Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,74
3,37

TOTAL PARTIDA...........................................

4,11
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

FoHCCLd20PCS

m

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

D28LL1

m

m

D28AFS1PCS

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,54
12,56

TOTAL PARTIDA...........................................

14,10

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=22mm,g=1,2mm,soldat capil.,

Resto de obra y materiales...............................

18,75

TOTAL PARTIDA...........................................

18,75

21,78

TOTAL PARTIDA...........................................

21,78

36,02

TOTAL PARTIDA...........................................

36,02

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,

EW7731M520PCS u

Resto de obra y materiales...............................

41,91

TOTAL PARTIDA...........................................

41,91

194,14

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

TOTAL PARTIDA...........................................

1.220,17

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

TOTAL PARTIDA...........................................

202,69

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3
m3 / h, DN25, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

146,06

TOTAL PARTIDA...........................................

178,62

SUBCAPÍTULO D49PCS GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPCS RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PCS RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.
TOTAL PARTIDA...........................................

1.776,63

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 16 m3
/ h, DN40, Tº Max 130 ° C i distància entre vies de 300MM. Compatible amb mòduls comunicacions
EW1101CC280CS u

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

77,27

D49FL1701FPCS

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro,
acer inox colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

20,54
180,65

TOTAL PARTIDA...........................................

201,19

ud

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

SUBAPARTADO D26LLPCS LLAVES COMPUERTA

ud

TOTAL PARTIDA...........................................

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connexió embridada QP = 6,0 m3 / h i PN16, distància entre vies 260mm, amb comunicació M-BUS.

49,15

Vàlvula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

mE20VC030PCS

18,99
175,15

TOTAL PARTIDA...........................................
EW7731M400PCS u

EW1101CC460CS u

Valula esfera palanca 2" inox

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

TOTAL PARTIDA...........................................

Valvula esfera palanca 1" inox

TOTAL PARTIDA...........................................

mE20VC020PCS

PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connexió embridada, QP = 15 m3 / h i PN25, distància entre vies 270mm, amb comunicació M-BUS.

Vàlvula esfera 1", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

D25LL3PCS

ud

SUBCAPÍTULO D36PCS COMPTATGE SISTEMA TREND

APARTADO D25LPCS LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPCS LLAVES DE ESFERA

D25LL5PCS

49,89

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una
cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100
mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E
como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del
DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t
de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso
de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de
conformidad; de una hoja abatible de 900x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre
automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,

Resto de obra y materiales...............................

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs

TOTAL PARTIDA...........................................

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,

Resto de obra y materiales...............................

u

SUBCAPÍTULO D34PCS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO D34JPCS PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO D34JAPCS PUERTAS METÁLICAS
D34JA012PCS

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25LL2PCS

850,00

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x600 40 W,
3900LM 400K 40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta
puresa, difusor de policarbonat esp. alt confort visual, col·locat encastat.

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25DA050PCS

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi
TOTAL PARTIDA...........................................

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25DA040PCS

PRECIO

SUBCAPÍTULO D28PCS ILUMINACIÓN
APARTADO D28APCS ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AFSPCS ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25DA020PCS

RESUMEN

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.

SUBAPARTADO D25DAPCS TUBERÍA DE ACERO
m

UD

SUBAPARTADO D28LLPCS TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra
de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8
mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma
UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

D25DA010PCS

CÓDIGO

VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer
inoxidable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

20,54
203,72

TOTAL PARTIDA...........................................

224,26

Resto de obra y materiales...............................

337,05

TOTAL PARTIDA...........................................

337,05

SUBCAPÍTULO D50PCS CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPCS PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPCS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
ComprobacPCS

ud

Comprobacio de cabal i ajust valvules

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

D50PO210PCS

ud

Resto de obra y materiales...............................

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00

Resto de obra y materiales...............................

750,00

TOTAL PARTIDA...........................................

750,00

Desinfeccio canonades

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO D51PCS SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PCS MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS
ES1000APCS

M2

CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1459630PCS

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

ES1000FPCS

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,78
0,34

TOTAL PARTIDA...........................................

6,12

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,78
3,08

TOTAL PARTIDA...........................................

8,86

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,91
0,18

TOTAL PARTIDA...........................................

1,09

H145B002PCS

u

ML

U

H145K397PCS

H145K4B9PCS

u

E243423APCS

U

35,16

H1463253PCS

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes
TOTAL PARTIDA...........................................

H

u

H1464420PCS
31,31

TOTAL PARTIDA...........................................

31,31

u

H1421110PCS

u

H1465376PCS

Resto de obra y materiales...............................

6,77

TOTAL PARTIDA...........................................

6,77

u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

u

u

u

u

u

u

u

u

5,68

24,01
24,01

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

H146J364PCS

u

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

Resto de obra y materiales...............................

4,61

Resto de obra y materiales...............................

2,20

TOTAL PARTIDA...........................................

4,61

TOTAL PARTIDA...........................................

2,20

Resto de obra y materiales...............................

13,19

TOTAL PARTIDA...........................................

13,19

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

H1474600PCS

u

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Resto de obra y materiales...............................

7,50

TOTAL PARTIDA...........................................

7,50

H147D501PCS

Resto de obra y materiales...............................

6,48

TOTAL PARTIDA...........................................

6,48

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Protector auditiu tap escuma
H147L005PCS

Resto de obra y materiales...............................

0,24

TOTAL PARTIDA...........................................

0,24

u

14,00

TOTAL PARTIDA...........................................

14,00

u

0,70

TOTAL PARTIDA...........................................

0,70

1,56

TOTAL PARTIDA...........................................

1,56

H147N000PCS

H1481242PCS

2,20
2,20
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43,30

u

Resto de obra y materiales...............................

86,07

TOTAL PARTIDA...........................................

86,07

Resto de obra y materiales...............................

21,84

TOTAL PARTIDA...........................................

21,84

Faixa prot.dorsolumbar

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

H1485140PCS

TOTAL PARTIDA...........................................

43,30

TOTAL PARTIDA...........................................

Faixa de protecció dorsolumbar

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

Mascareta,protecció respiratòria
Resto de obra y materiales...............................

251,52

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.
Resto de obra y materiales...............................

251,52

TOTAL PARTIDA...........................................

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

H147M007PCS

Resto de obra y materiales...............................

Resto de obra y materiales...............................

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

27 de agosto de 2018

5,68

TOTAL PARTIDA...........................................

TOTAL PARTIDA...........................................

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

H1455710PCS

Resto de obra y materiales...............................

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

H1445003PCS

55,73

Parella botes mitja canya

Resto de obra y materiales...............................

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

H1441201PCS

55,73

TOTAL PARTIDA...........................................

5,31

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1433115PCS

u

Resto de obra y materiales...............................

5,31

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

H1431101PCS

52,10

TOTAL PARTIDA...........................................

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

H142BA00PCS

52,10

TOTAL PARTIDA...........................................

Resto de obra y materiales...............................

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169

H142AC60PCS

Resto de obra y materiales...............................

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

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

H1423230PCS

36,78

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

36,78

TOTAL PARTIDA...........................................

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

APARTADO 1.1PCS EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H1411111PCS

u

65,00

Mano de obra.................................................

Resto de obra y materiales...............................

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

5,27

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
ES1000EPCS

5,27

TOTAL PARTIDA...........................................
Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.

TOTAL PARTIDA...........................................

Resto de obra y materiales...............................

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

10,32
24,84

5,05

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

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,05

TOTAL PARTIDA...........................................

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

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

ES1000DPCS

Resto de obra y materiales...............................

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

ES1000BPCS

PRECIO

u

Resto de obra y materiales...............................

22,97

TOTAL PARTIDA...........................................

22,97

Resto de obra y materiales...............................

12,40

TOTAL PARTIDA...........................................

12,40

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1485800PCS

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

PRECIO

u

u

u

H15Z1001PCS

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
Mano de obra.................................................

37,72

TOTAL PARTIDA...........................................

16,97

TOTAL PARTIDA...........................................

37,72

Davantal p/sold.,serratge

HQU2D102PCS

u

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Resto de obra y materiales...............................

23,58

TOTAL PARTIDA...........................................

23,58

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

HQU2E001PCS

u

Resto de obra y materiales...............................

25,39

TOTAL PARTIDA...........................................

25,39

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

HQU2GF01PCS
Resto de obra y materiales...............................

60,72

TOTAL PARTIDA...........................................

60,72

u

m

u

HQU2P001PCS

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,80
0,68

TOTAL PARTIDA...........................................

4,48

HQUA1100PCS

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,81
1,18

TOTAL PARTIDA...........................................

4,99

HQUZM000PCS

u

u

u

u

u

m

h

m

u

51,63

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,89
0,86

TOTAL PARTIDA...........................................

1,75

Resto de obra y materiales...............................

103,70

TOTAL PARTIDA...........................................

103,70

HQU1531APCS

mes

Mano de obra.................................................

17,19

TOTAL PARTIDA...........................................

17,19

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

18,23
29,30

TOTAL PARTIDA...........................................

47,53

Resto de obra y materiales...............................

10,96

Resto de obra y materiales...............................

224,78

TOTAL PARTIDA...........................................

10,96

TOTAL PARTIDA...........................................

224,78

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal manual p/senyalis.

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

HQU1H53APCS

mes

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,69
14,15

TOTAL PARTIDA...........................................

31,84

HQU1A50APCS

mes

Resto de obra y materiales...............................

146,78

TOTAL PARTIDA...........................................

146,78

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,45
7,44

TOTAL PARTIDA...........................................

24,89

HQU27502PCS

u

Resto de obra y materiales...............................

156,78

TOTAL PARTIDA...........................................

156,78

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit
Resto de obra y materiales...............................

5,11

TOTAL PARTIDA...........................................

5,11

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

HQU25201PCS

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,40
10,84

TOTAL PARTIDA...........................................

17,24

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,95
10,79

TOTAL PARTIDA...........................................

13,74

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,94
21,35

TOTAL PARTIDA...........................................

39,29

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,12
0,25

TOTAL PARTIDA...........................................

1,37

HQU22301PCS

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

HQU2QJ02PCS

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,00
48,25

TOTAL PARTIDA...........................................

54,25

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

13,70
163,46

TOTAL PARTIDA...........................................

177,16

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

HBC1JF01PCS

TOTAL PARTIDA...........................................

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

HBC1D081PCS

3,42
48,21

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBC19081PCS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

HBBAF004PCS

84,86

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAE001PCS

TOTAL PARTIDA...........................................

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBBAC005PCS

3,74
81,12

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs

Senyal manual per a senyalista

HBBAA005PCS

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

HBB20005PCS

51,44

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

HBB11111PCS

TOTAL PARTIDA...........................................

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

H152J105PCS

4,24
47,20

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

APARTADO 1.2PCS SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
m2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

H151A1K1PCS

PRECIO

16,97

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H15B2002PCS

RESUMEN

Resto de obra y materiales...............................

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

H148B580PCS

UD

APARTADO 1.3PCS IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

H1488580PCS

CÓDIGO

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,07
0,18

TOTAL PARTIDA...........................................

2,25

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,61
21,44

TOTAL PARTIDA...........................................

23,05

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
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UD
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PRECIO

APARTADO 1.4PCS DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
H16F1004PCS

h

Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

HQUAP000PCS

u

Mano de obra.................................................

17,19

TOTAL PARTIDA...........................................

17,19

CÓDIGO

U01FY105MV

Curs.prim.aux+socorr

UD

RESUMEN

h

Oficial 1ª fontanero

Curset de primers auxilis i socorrisme

H16F1003PCS

u

Resto de obra y materiales...............................

177,50

TOTAL PARTIDA...........................................

177,50

Mano de obra.................................................

123,17

TOTAL PARTIDA...........................................

123,17

Reunió comitè S/S 6 pers.

HQUAM000PCS

u

U01FY205MV

h

HQUA2100PCS

u

TOTAL PARTIDA...........................................

30,00

U01FY310MV

h

Resto de obra y materiales...............................
TOTAL PARTIDA...........................................
HQUA3100PCS

u

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
67,27

TOTAL PARTIDA...........................................

67,27

m²

TOTAL PARTIDA...........................................

59,06

Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado

16,00

Mano de obra.................................................

16,50

TOTAL PARTIDA...........................................

16,50

h

Encargado especializado instalación eléctrica

h

Mano de obra.................................................

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00

Oficial especializado instalación eléctrica
Mano de obra.................................................

18,00

TOTAL PARTIDA...........................................

18,00

SUBAPARTADO U01FZMV VARIOS
ELEMENTO U01FZ1 PINTURAS
U01FZ101

Resto de obra y materiales...............................

SUBCAPÍTULO U22PCS CERRAJERÍA
APARTADO U22MPCS ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO U22MAPCS ENREJADOS
U22MA105PCS

U01FY620MV

U01FY625MV

103,08

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................

ELEMENTO U01FY6MV ELECTRICIDAD

103,08

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Mano de obra.................................................

Oficial primera climatización

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

16,00

ELEMENTO U01FY3MV CLIMATIZACIÓN

Reconeixement med.
30,00

16,00

TOTAL PARTIDA...........................................
Oficial 1ª calefactor

Reconeixement mèdic
Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................

ELEMENTO U01FY2MV CALEFACCIÓN

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

APARTADO 1.5PCS MEDICINA PREVENTIVA

PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTOL 15 MONTANTS VERTICALS (SALES TÈCNIQUES)
SUBCAPÍTULO U01MVST MANO DE OBRA
APARTADO U01FMV MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYMV INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1MV FONTANERÍA

h

Oficial 1ª pintor
Mano de obra.................................................

15,50

TOTAL PARTIDA...........................................

15,50

SUBCAPÍTULO D16MVST AISLAMIENTOS
APARTADO D16AMV AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQMV INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFMV CANALIZACIONES
D16AQF109MV

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 4"-40 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
114 mm para tuberías de 4", colocada.

D16AQF110MV

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,49
8,54

TOTAL PARTIDA...........................................

10,03

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 5"-40 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
140 mm para tuberías de 5", colocada.

D16AQF111MV

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,49
10,44

TOTAL PARTIDA...........................................

11,93

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 6"-40 mm

m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de vidrio y estructura concéntrica y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de
169 mm para tuberías de 6", colocada.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,49
12,07

TOTAL PARTIDA...........................................

13,56

SUBCAPÍTULO D25MVST INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1MV PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01MV PURGADOR AUTOMÀTIC
BEU11113MV

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre
TOTAL PARTIDA...........................................

6,20

APARTADO BEU5MV TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01MV TERMÒMETRE
BEU57555MV

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C
TOTAL PARTIDA...........................................
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

APARTADO BEU6MV MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01MV MANÒMETRE
BEU6U001MV

u

CÓDIGO

UD

RESUMEN

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d
TOTAL PARTIDA...........................................

ComprobacMV

ud

Comprobacio de cabal i ajust valvules

ud. Comprobació de cabal i ajust de vàlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

10,58

APARTADO D25DMV DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D25DAMV TUBERÍA DE ACERO
D25DA080MV

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=104.2mm 2B

D50PO210MV

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 104.2 mm de diàmetre nominal
2B, i col.locat superficialment.
TOTAL PARTIDA...........................................
D25DA090MV

m

137,12

ES1000AMV

M2

165,31

APARTADO D25LMV LLAVES
SUBAPARTADO mE20VSMV VÁLVULAS EQUILIBRADORAS

ES1000FMV

M2

1.042,46

ES1000BMV

ML

ES1000DMV
TOTAL PARTIDA...........................................

U

Valvula retenció 4" inox

TOTAL PARTIDA...........................................

235,38

E243423AMV

TOTAL PARTIDA...........................................

8,86

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,91
0,18

TOTAL PARTIDA...........................................

1,09

U

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,32
24,84

TOTAL PARTIDA...........................................

35,16

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes

TOTAL PARTIDA...........................................

TOTAL PARTIDA...........................................
ES1000EMV

H

Vàlvula de retenció 6", a disc PN 63 Construcció: acer inox. CF8M (316) microfusión. Extrems: rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1). Disc i ressort: AISI 316. PN63, temp: -20ºC +240ºC.
TOTAL PARTIDA...........................................

353,08

SUBAPARTADO D25LLMV LLAVES DE ESFERA

H1411111MV

49,15

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox

H1421110MV

31,31

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

u

Resto de obra y materiales...............................

6,77

TOTAL PARTIDA...........................................

6,77

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

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

Vàlvula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas
ISO 7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63
temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.
77,27

SUBAPARTADO D28LLMV TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

H1423230MV

u

Resto de obra y materiales...............................

5,31

TOTAL PARTIDA...........................................

5,31

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-filtres A-316L.
TOTAL PARTIDA...........................................

31,31

TOTAL PARTIDA...........................................

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

Vàlvula esfera 1", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO
7-1 (EN 10226-1). Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp.
-25ºC +180ºC. Comandament manual per palanca.

TOTAL PARTIDA...........................................

Mano de obra.................................................

APARTADO 1.1MV EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Valvula esfera palanca 1" inox

TOTAL PARTIDA...........................................

65,00

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja

Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

294,23

Vàlvula retenció 6" inox

850,00

SUBCAPÍTULO D49MVST GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FMV RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701MV RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
ud

5,78
3,08

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

Valvula retenció 5" inox

Vàlvula de retenció 5", a disc PN 63 Construcció: acer inox. CF8M (316) microfusión. Extrems: rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1). Disc i ressort: AISI 316. PN63, temp: -20ºC +240ºC.

D49FL1701F6MV

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli

Vàlvula de retenció 4", a disc PN 63 Construcció: acer inox. CF8M (316) microfusión. Extrems: rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1). Disc i ressort: AISI 316. PN63, temp: -20ºC +240ºC.

D28LL1MV

6,12

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva i
amb fixacions mecàniques.

1.250,95

SUBAPARTADO mE20VRMV VÁLVULAS DE RETENCIÓN

D25LL3MV

TOTAL PARTIDA...........................................

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Valv.equilib.rosca.6" Amb Vàlvula Buidat

D25LL2MV

5,78
0,34

Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

Vàlvula d'equilibrat roscada, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb
joc d'accessoris i amb dispositiu de buidat, tipus TA-STAD de Tour & Andersson o equivalent,
instal.lada. Accessoris connexionat d'acer inoxidable.

VR03MV

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

TOTAL PARTIDA...........................................

VR02MV

750,00

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit

Vàlvula d'equilibrat embridada , de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de
cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris, instal·lada. Accessoris d'acer inoxidable.

VR01MV

750,00

TOTAL PARTIDA...........................................

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin

Valv.equilib.rosca.5" Amb Vàlvula Buidat

M02MV

Resto de obra y materiales...............................

Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cinta adhesiva.

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 154.2 mm de diàmetre nominal
2B, i col.locat superficialment.

M01MV

20,00

SUBCAPÍTULO D51MVST SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6MV MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=154.2 mm 2B

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00

TOTAL PARTIDA...........................................
Desinfeccio canonades

110,20

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=129.2 mm 2B

TOTAL PARTIDA...........................................
m

ud

Resto de obra y materiales...............................

ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marxa

Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 129.2 mm de diàmetre nominal
2B, i col.locat superficialment.
D25DA100MV

PRECIO

SUBCAPÍTULO D50MVST CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PMV PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POMV INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

H142AC60MV

u

Resto de obra y materiales...............................

4,61

TOTAL PARTIDA...........................................

4,61

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del
contenedor.

H142BA00MV

u

Resto de obra y materiales...............................

7,50

TOTAL PARTIDA...........................................

7,50

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

Resto de obra y materiales...............................

337,05

Resto de obra y materiales...............................

6,48

TOTAL PARTIDA...........................................

337,05

TOTAL PARTIDA...........................................

6,48

H1431101MV

u

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1433115MV

u

Resto de obra y materiales...............................

0,24

TOTAL PARTIDA...........................................

0,24

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

H1441201MV

u

Resto de obra y materiales...............................

14,00

TOTAL PARTIDA...........................................

14,00

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
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Resto de obra y materiales...............................

0,70

TOTAL PARTIDA...........................................

0,70
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1445003MV

u

Mascareta,protecció respiratòria

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

H1481242MV

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

H1455710MV

u

Resto de obra y materiales...............................

1,56

TOTAL PARTIDA...........................................

1,56

H1459630MV

u

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

H1485140MV

u

Resto de obra y materiales...............................

2,20

TOTAL PARTIDA...........................................

2,20

H1485800MV

u

Resto de obra y materiales...............................

5,05

TOTAL PARTIDA...........................................

5,05

H1488580MV

u

u

u

Resto de obra y materiales...............................

5,27

TOTAL PARTIDA...........................................

5,27

H148B580MV

u

Resto de obra y materiales...............................

36,78

TOTAL PARTIDA...........................................

36,78

H15B2002MV

u

Resto de obra y materiales...............................

52,10

u

u

TOTAL PARTIDA...........................................

52,10

H151A1K1MV

u

Resto de obra y materiales...............................

55,73

TOTAL PARTIDA...........................................

55,73

Parella botes mitja canya

H152J105MV

u

Resto de obra y materiales...............................

5,68

TOTAL PARTIDA...........................................

5,68

HBB11111MV

u

u

HBB20005MV

u

u

u

m2

m

u

u

Resto de obra y materiales...............................

25,39

TOTAL PARTIDA...........................................

25,39

Resto de obra y materiales...............................

60,72

TOTAL PARTIDA...........................................

60,72

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió

Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,80
0,68

TOTAL PARTIDA...........................................

4,48

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,81
1,18

TOTAL PARTIDA...........................................

4,99

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

18,23
29,30

TOTAL PARTIDA...........................................

47,53

Senyal manual p/senyalis.

Senyal manual per a senyalista
Resto de obra y materiales...............................

10,96

TOTAL PARTIDA...........................................

24,01

TOTAL PARTIDA...........................................

10,96

HBBAA005MV

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Resto de obra y materiales...............................

2,20

TOTAL PARTIDA...........................................

2,20

Resto de obra y materiales...............................

13,19

TOTAL PARTIDA...........................................

13,19

u

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Cinturó antivib.,ajust./transpi.
HBBAC005MV

HBBAE001MV
251,52

TOTAL PARTIDA...........................................

251,52

TOTAL PARTIDA...........................................

43,30

u

86,07

TOTAL PARTIDA...........................................

86,07

Resto de obra y materiales...............................

21,84

TOTAL PARTIDA...........................................

21,84

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,45
7,44

TOTAL PARTIDA...........................................

24,89

Resto de obra y materiales...............................

5,11

TOTAL PARTIDA...........................................

5,11

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBC19081MV

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,94
21,35

TOTAL PARTIDA...........................................

39,29

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,12
0,25

TOTAL PARTIDA...........................................

1,37

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Faixa prot.dorsolumbar
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31,84

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.

Resto de obra y materiales...............................

TOTAL PARTIDA...........................................

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

HBBAF004MV
43,30

17,69
14,15

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.

Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist

Resto de obra y materiales...............................

u

Faixa de protecció dorsolumbar

27 de agosto de 2018

23,58

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge

24,01

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

H147N000MV

23,58

TOTAL PARTIDA...........................................

Resto de obra y materiales...............................

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

H147M007MV

Resto de obra y materiales...............................

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

H147L005MV

16,97

Davantal p/sold.,serratge

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

H147D501MV

16,97

TOTAL PARTIDA...........................................

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

H1474600MV

Resto de obra y materiales...............................

APARTADO 1.2MV SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

H146J364MV

12,40

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

H1465376MV

12,40

TOTAL PARTIDA...........................................

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, 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

H1464420MV

Resto de obra y materiales...............................

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

H1463253MV

22,97

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

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

H145K4B9MV

22,97

TOTAL PARTIDA...........................................

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

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

H145K397MV

u

Resto de obra y materiales...............................

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

H145B002MV

PRECIO
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

UD

RESUMEN

HBC1D081MV

m

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

HQU2QJ02MV

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

HBC1JF01MV

u

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,07
0,18

TOTAL PARTIDA...........................................

2,25
H16F1004MV

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,61
21,44

TOTAL PARTIDA...........................................

23,05

APARTADO 1.3MV IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
h

u

h

u

HQUAP000MV

u

u

u

Mano de obra.................................................

37,72

TOTAL PARTIDA...........................................

37,72

H16F1003MV

u

u

17,19

TOTAL PARTIDA...........................................

17,19

Resto de obra y materiales...............................

177,50

TOTAL PARTIDA...........................................

177,50

Mano de obra.................................................

123,17

TOTAL PARTIDA...........................................

123,17

Resto de obra y materiales...............................

30,00

TOTAL PARTIDA...........................................

30,00

Reunió comitè S/S 6 pers.

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,24
47,20

TOTAL PARTIDA...........................................

51,44

APARTADO 1.5MV MEDICINA PREVENTIVA
HQUAM000MV

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

u

Reconeixement med.

Reconeixement mèdic
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,74
81,12

TOTAL PARTIDA...........................................

84,86

HQUA2100MV

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,42
48,21

TOTAL PARTIDA...........................................

51,63

HQUA3100MV

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,89
0,86

TOTAL PARTIDA...........................................

1,75

Resto de obra y materiales...............................

103,08

TOTAL PARTIDA...........................................

103,08

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQUA1100MV

Mano de obra.................................................

Curs.prim.aux+socorr

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2P001MV

177,16

Curset de primers auxilis i socorrisme

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01MV

TOTAL PARTIDA...........................................
Formació Seg.Salut

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU2E001MV

13,70
163,46

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

HQU2D102MV

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

APARTADO 1.4MV DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

H15Z1001MV

PRECIO

Resto de obra y materiales...............................

67,27

TOTAL PARTIDA...........................................

67,27

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUZM000MV

h

Resto de obra y materiales...............................

103,70

TOTAL PARTIDA...........................................

103,70

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

HQU1531AMV

mes

Mano de obra.................................................

17,19

TOTAL PARTIDA...........................................

17,19

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1H53AMV

mes

Resto de obra y materiales...............................

224,78

TOTAL PARTIDA...........................................

224,78

Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A50AMV

mes

Resto de obra y materiales...............................

146,78

TOTAL PARTIDA...........................................

146,78

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU27502MV

u

Resto de obra y materiales...............................

156,78

TOTAL PARTIDA...........................................

156,78

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU25201MV

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,40
10,84

TOTAL PARTIDA...........................................

17,24

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,95
10,79

TOTAL PARTIDA...........................................

13,74

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301MV

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

27 de agosto de 2018

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,00
48,25

TOTAL PARTIDA...........................................

54,25
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAPÍTOL 1 PLANTA SOTERRANI
SUBCAPÍTULO U01PSOT MANO DE OBRA
APARTADO U01FPSOT MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPSOT INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PSOT FONTANERÍA
U01FY105PSOT

h

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

BEU57555PSOT

u

16,00

12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO BEU6PSOT MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PSOT MANÒMETRE

ELEMENTO U01FY2PSOT CALEFACCIÓN

BEU6U001PSOT

Oficial 1ª calefactor

u

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d
Sin descomposición

16,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

APARTADO D25DPSOT DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D25DAPSOT TUBERÍA DE ACERO

Oficial primera climatización
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

16,50

D25DA110PSOT

m

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=204.2 mm 2B
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 204.2 mm de diàmetre nominal 2B, i col.locat superficialment.
Sin descomposición

ELEMENTO U01FY6PSOT ELECTRICIDAD
U01FY620PSOT

h

TOTAL PARTIDA ....................................................

Encargado especializado instalación eléctrica
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

h

20,00

APARTADO D25LPSOT LLAVES
SUBAPARTADO D26LLPSOT LLAVES COMPUERTA
mE20VC050PSOT

Oficial especializado instalación eléctrica

ud

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

SUBAPARTADO U01FZPSOT VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PSOT PINTURAS
U01FZ101PSOT

h

mO01OB200

1,0000 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,54

20,54

mP17FE280

2,0000 ud

Brida plana roscada Zn DN 125 mm.

29,37

58,74

mP17XC050

1,0000 ud

Válv ula compuerta metal (bridas) DN125

328,91

328,91

%CI0300

3,0000 %

Costes Indirectos

408,19

12,25

TOTAL PARTIDA ....................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

15,50

mE20VC0VCOSOT

ud

SUBCAPÍTULO D01PSOT DEMOLICIONES
APARTADO D01GPSOT DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

D28LL1PSOT

0,2250 h

Peón suelto

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

14,66

3,30

3,30

0,23

1.150,00

SUBCAPÍTULO D36PSOT COMPTATGE SISTEMA TREND
EW7731M7000PS

u

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila
Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x 600 mm i 20 mm de gruix , cantell recte,
sistema desmuntable amb estructura d'hacer galv anitzat v ist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de
600x 600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a max im

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN80 connex ió embridada, QP = 40
m3 / h i PN25, distància entre v ies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

28,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS

2.604,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
EW1710AC5000S

SUBCAPÍTULO D16PSOT AISLAMIENTOS
APARTADO D16APSOT AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPSOT INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPSOT CANALIZACIONES
m

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA EUROS

SUBCAPÍTULO D14PSOT ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APSOT SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPSOT SOSTRE TIPUS PLAQUES

D16AQF112PSOT

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi
Accessoris v aris per instal·lació acer inox idable. Tes-colzes-filtres A-316L.

3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

m²

530,32

SUBAPARTADO D28LLPSOT TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

TOTAL PARTIDA ....................................................

D14AP195PSOT

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN200 mm.
Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 8" de diámetro, d'acer inox , colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE
m². Lev antado de falso techo desmontable de escay ola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprov echable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios aux iliares de obra y p.p. de
costes indirectos, según NTE/ADD-12.

U01AA011

420,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

m²

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN150 mm.
Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 6" de diámetro, d'acer inox , colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Oficial 1ª pintor
Sin descomposición

D01GD010PSOT

198,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
U01FY625PSOT

10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U01FY3PSOT CLIMATIZACIÓN
h

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

U01FY310PSOT

IMPORTE

Oficial 1ª fontanero
TOTAL PARTIDA ....................................................

h

SUBTOTAL

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C
Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

Sin descomposición

U01FY205PSOT

PRECIO

SUBCAPÍTULO D25PSOT INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU5PSOT TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PSOT TERMÒMETRE

u

Comptador d'aigua sèrie EW171 per a aigua freda amb certificat M
Comptador d'aigua sèrie EW171 per a aigua freda amb certificat MID, Q3 = 40 m3 / h, DN50, Tº Max 30 ° C i distància entre v ies de 200MM. Compatible amb mòduls de comunicacions. connex ions embridades
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

U01AA009

0,1000 h

Ay udante

14,86

1,49

U15AM026

1,0500 m

Coquilla ISOVER 8" 219 mm BT-LV desnuda 40 mm

13,60

14,28

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

15,77

1,10

291,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 8"-40 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 40 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 219 mm para tuberías de 8", colocada.

SUBCAPÍTULO D49PSOT GESTIÓN DE RESIDUOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

APARTADO D49FPSOT RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PSOT RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
D49FL1701F6PS

U49AA071
U49AA500
%CI

ud

1,0000 ud
45,0000 t
7,0000 %

H1411111PSOT

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³
ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos
inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico),
por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máx ima de 50 km a
la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en v ertedero). Se incluy e en el precio el alquiler
del contenedor.
Serv icio de entrega y recogida contenedor de 30 m³

90,00

90,00

5,00

225,00

315,00

22,05

Canon de v ertido RCD no peligroso inerte limpio
Costes indirectos..(s/total)

B1411111

H1421110PSOT

u

1,0000 u

Casc seguretat p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

B1421110

u

Comprobacio de cabal i ajust valvules
ud. Comprobació de cabal i ajust de v àlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

1,0000 u

B1423230

u

1,0000 u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.

20,00

B142AC60

Ulleres p/tall ox iacet.,muntura acer/PVC,v isors D=50mm.fosc

B142BA00

A0122000

0,2000 h

Oficial 1a paleta

12,28

2,46

A0140000

0,2000 h

Manobre

16,61

3,32

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

0,11

0,11

B7711A0A

1,5000 M

0,15

0,23

Cinta adhesiv a

u

1,0000 u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV v ul.g

u

1,0000 u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat
transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

0,2000 h

Oficial 1a paleta

12,28

2,46

0,2000 h

Manobre

16,61

3,32

B56ZU001

1,0000 U

Part prop.elem.aux .p/fix accio,col.locació plaques policarbonat c

2,97

2,97

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

0,11

0,11

H1431101PSOT
6,12

B1431101

H1433115PSOT

B1433115

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
16,61

0,91

0,15

0,18
1,09

u
1,0000 u

Protector auditiu tap escuma
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu tap escuma

A0122000

0,3000 h

Oficial 1a paleta

12,28

3,68

A0140000

0,4000 h

Manobre

16,61

6,64

B0D31000

0,1200 m3 Llata fusta pi

207,00

24,84

u

1,0000 u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN
397 i UNE-EN 458
Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

u
1,0000 u

u
1,0000 u

H1455710PSOT

u

35,16
B1455710

1,0000 u

14,00

Mascareta autofiltrant c/polsim+v ap.tòx .

0,70

0,70
0,70

Mascareta,protecció respiratòria
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Mascareta,protecció respiratòria

1,56

1,56
1,56

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx ú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautx ú+cotó,subj.canell

2,20

2,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

65,00

H1459630PSOT

u

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS
Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja
Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les
obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.
Ajudant neteja

14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Sin descomposición

1,0000 H

14,00

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.
Mascareta autofiltrant contra polsims i v apors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes
Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

A013N000

0,24

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Oficial 1a d'obra pública

0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

B1445003

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,0000 h

0,24

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1445003PSOT

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli
Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a i amb fix acions mecàniques.

A012N000

6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

B1441201

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

H

6,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1441201PSOT

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

TOTAL PARTIDA ....................................................

ES1000EPSOT

6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A0140000

U

7,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

A0122000

E243423APSOT

7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

U

7,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

ES1000DPSOT

4,61

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g
Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de v idre
v ulcanitzada d'1,35 mm de gruix , amb v isor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Manobre

4,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

H142BA00PSOT

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a.

Cinta adhesiv a

4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D51PSOT SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PSOT MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

0,0550 h

5,31

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc
Ulleres de seguretat per a tall ox iacetilènic, amb muntura univ ersal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb v isors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

750,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

1,2000 M

5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
H142AC60PSOT

TOTAL PARTIDA ....................................................

B7711A0A

5,31

TOTAL PARTIDA ....................................................

Desinfeccio canonades
ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marx a

A0140000

6,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1423230PSOT

Sin descomposición

ES1000BPSOT

6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

ES1000FPSOT

6,77

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ersal, amb v isor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Sin descomposición

ES1000APSOT

IMPORTE

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

337,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

ud

SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBCAPÍTULO D50PSOT CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPSOT PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPSOT INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

D50PO210PSOT

PRECIO

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ud

CANTIDAD UD RESUMEN

APARTADO 1.1PSOT EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

TOTAL PARTIDA ....................................................

ComprobacioPS

CÓDIGO

15,46

15,46

15,85

15,85

B1459630

1,0000 u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de
dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

5,05

5,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

31,31

H145B002PSOT

u

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
B145B002

1,0000 u

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes v iv es, niv ell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants protecció c/riscs mecànics niv ell 2

5,27

5,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
H145K397PSOT

B145K397

u

1,0000 u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màx ima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

36,78

36,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

H145K4B9PSOT

B145K4B9

u

1,0000 u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

52,10

B1485800

B1463253

1,0000 u

u
1,0000 u

52,10

H1488580PSOT

B1464420

1,0000 u

u

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

55,73
55,73

Parella botes mitja canya
Parella de botes de mitja cany a, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
5,68

H148B580PSOT

B148B580

B1465376

1,0000 u

1,0000 u

5,68

u

H15B2002PSOT

B146J364

1,0000 u

2,20

H151A1K1PSOT

24,01
24,01

2,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

B1474600

u
1,0000 u

13,19
13,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

B147D501

u

1,0000 u

251,52

u
1,0000 u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió
Banqueta aïllant de potes fix es per a treballs en tensió, segons UNE 204001
Banqueta aïll.,potes fix es,p/treb.tensió

B147L005

1,0000 u

0,1000 h

Oficial 1a

19,83

0,1000 h

Manobre

16,61

1,73

B0A62F00

0,6000 u

Tac acer D=10mm,carg./v oland./fem.

0,78

0,47

B0DZ4000

0,2000 m

Fleix

B1511215

1,2000 m2 Xarx a 4mm,poliam.n/regen.tenac.alt.,80x 80mm,corda
perim.poliam.,

m

B147M007

1,0000 u

43,30

251,52

A0121000

0,1000 h

Oficial 1a

19,83

2,07

A0140000

0,1000 h

Manobre

16,61

1,74

B0AC112D

1,2000 m

Cable acer galv .ríg.,composició 1x 7+0,D=9mm

0,98

1,18

u

B147N000

1,0000 u

1,0000 h

Manobre

16,61

18,23

BBL11102

1,0000 u

Placa triangular,70cm pintura reflectora,2usos

29,30

29,30

HBB20005PSOT

u

43,30

BBB2A001

1,0000 u

B1481242

1,0000 u

86,07

HBBAA005PSOT

u

86,07
86,07

Faixa prot.dorsolumbar
Faix a de protecció dorsolumbar

Senyal manual p/senyalis.
Seny al manual per a seny alista
Seny al manual p/seny alis.

Faix a prot.dorsolumbar

21,84

21,84

B1485140

1,0000 u

21,84

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butx aques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

22,97

22,97

10,96

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante
Seny al de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transv ersal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color v ermell, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

17,69

BBBAA005

1,0000 u

Seny al prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda tr

5,76

5,76

BBBAD015

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,prohibició,tex t negre s/v ermell,rect.,cant

8,39

8,39

HBBAC005PSOT

u

A0140000

1,0000 h

Manobre

BBBAC005

1,0000 u

Seny al indicativ a ubicació ex t.inc.,normalitzada blanc s/v ermell

17,45

7,44

7,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

HBBAE001PSOT
12,40

16,61

24,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

31,84

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v
Seny al indicativ a de la ubicació d'equips d'ex tinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons v ermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

22,97

BBBAE001

12,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

u
1,0000 u

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.

5,11

5,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,40

5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

27 de agosto de 2018

10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

10,96

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1485140PSOT

47,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

4,99

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
H1481242PSOT

4,48

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

43,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
u

0,03
0,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147N000PSOT

0,16
0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.
Arnès de seient solidari a equip de protecció indiv idual per a prev enció de caigudes d'alçària, homologat segons
UNE-EN 813
Arnès seient solidari eq.prot.indiv id.caigudes alç.

2,07

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fix at en ancoratges de serv ei i amb el desmuntatge inclòs

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
u

60,72

TOTAL PARTIDA ....................................................

HBB11111PSOT

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147M007PSOT

60,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció indiv idual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795
Ap.ancoratge p/prot.indiv id.caiguda alç.

60,72

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
u

25,39

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,
Protecció col.lectiv a horitzontal d'obertures amb x arx a per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x 80 mm de pas de malla, corda perimetral
de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la x arx a, fix ada amb fleix i tacs d'ex pansió i amb el desmuntatge inclòs

251,52

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147L005PSOT

25,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist
Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuix a, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganx ament d'arnès anticaiguda i siv ella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
Sistema anticaiguda amb un arnès anticaiguda+tirants,incorp.subs

25,39

A0121000

H152J105PSOT
13,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147D501PSOT

Maniguets espatl. p/sold.,serratge

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cinturó antivib.,ajust./transpi.
Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable
Cinturó antiv ib.,ajust./transpi.

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge
Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
H1474600PSOT

23,58

APARTADO 1.2PSOT SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix , de 120 kg de resistència a la perforació, pintades
amb pintures epox i i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox .folr.

23,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
u

23,58

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H146J364PSOT

1,0000 u

5,68
B15B0002

24,01

Dav antal p/sold.,serratge

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,
Parella de botes baix es de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al
crom, amb env oltant del turmell encoix inat, amb llengüeta de manx a de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella botesbaix es,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,p

16,97

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

16,97

Davantal p/sold.,serratge
Dav antal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Parella botes mitja cany a

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1465376PSOT

16,97

B1488580

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb env oltant del turmell encoix inat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
55,73

SUBTOTAL

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
H1464420PSOT

PRECIO

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.
Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
u

CANTIDAD UD RESUMEN

52,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1463253PSOT

CÓDIGO
H1485800PSOT

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màx ima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

HBBAF004PSOT

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

17,94

BBBAD004

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,adv ertència,tex t negre s/groc,rect.,cantel

12,31

12,31

BBBAF004

1,0000 u

Seny al adv ert.,normalitzada negre s/groc,triangular,cantell neg.

9,04

9,04

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

HQUZM000PSOT

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
Seny al d'adv ertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

A0140000

HQU1531APSOT
39,29

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Manobre

BQU1531A

A0140000

0,0650 h

16,61

BBC19000

1,0000 m

Cinta balisament

0,15

0,15

D0B27100

0,1200 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

0,82

0,10

0,1200 h

Manobre

16,61

2,07

BBC1D000

1,0000 m

Garlanda abalisament reflectora

0,08

0,08

D0B27100

0,1200 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

0,82

0,10

1,37

HQU1H53APSOT

BQU1H53A

1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 3,7x 2,3x 2,3m,inst.lampist.

2,25

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs
Llumenera amb làmpada fix a de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,0500 h

Manobre

16,61

1,61

BBC1JF00

1,0000 u

Llumenera làmpada fix a color ambre

21,44

21,44

224,78

224,78

HQU1A50APSOT

BQU1A50A

mes Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de menjador de 6x 2,3x 2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix , rev estiment de
parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aix eta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat menjador 6x 2,3x 2,6m,inst.lampist.

146,78

146,78

1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat v estidor 8,2x 2,5x 2,3m

156,78

156,78

23,05

HQU27502PSOT

H153A9F1PSOT

A0140000

0,3500 h

Manobre

16,61

6,40

BQU27500

0,2500 u

Taula fusta,p/6pers.p/4 usos

43,35

10,84

Topall p/descàr.camió excav.,ampl.=4m,fusta/met.,desm.
Topall per a descàrrega de camions en ex cav acions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clav at
al terreny i amb el desmuntatge inclòs

0,1500 h

Oficial 1a

19,83

3,40

A0140000

0,1500 h

Manobre

16,61

2,85

B0D21030

12,0000 m

Tauló fusta pi p/10 usos

0,40

4,80

B44Z501A

12,5000 kg

Acer A/42-B (S 275 JR),perf.lam. IP,HE,UP,treb.taller+antiox .

0,96

12,00

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU25201PSOT

TOTAL PARTIDA ....................................................

23,05

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,1500 h

Manobre

16,61

2,95

BQU25500

0,2500 u

Banc fusta,p/3pers.p/4 usos

43,15

10,79

TOTAL PARTIDA ....................................................

APARTADO 1.3PSOT IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
h
1,0000 h

Oficial 1a

19,83

20,53

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

17,19

HQU22301PSOT

TOTAL PARTIDA ....................................................

37,72

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs
Armari metàl.lic indiv idual doble compartiment interior, de 0,4x 0,5x 1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,2500 h

Manobre

16,61

6,00

BQU22303

1,0000 u

Armari metàl.lic,indiv idual,0,4 0,5x 1,8m,p/3 usos

48,25

48,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
u

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,1500 h

Manobre

16,61

4,24

BQU2D102

1,0000 u

Planx a elèct. p/menjars,60x 45cm,p/2 usos

47,20

47,20

HQU2QJ02PSOT

TOTAL PARTIDA ....................................................

51,44

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs
Pica per a rentar plats amb desguàs i aix eta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A012J000

0,3750 h

Oficial 1a lampista

BQU2QJ00

1,0000 u

Pica rentar plats+aix e.+desguàs

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
u
0,0500 h

Manobre especialista

17,19

3,74

1,0000 u

Forn microones,p/2usos

81,12

81,12

H16F1004PSOT

TOTAL PARTIDA ....................................................

84,86

A0140000

h
1,0000 h

Formació Seg.Salut
Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Manobre

0,1000 h

Manobre

16,61

3,42

1,0000 u

Recipient p/escombraries,100l

48,21

48,21

HQUAP000PSOT
BQUAP000

TOTAL PARTIDA ....................................................

BQZ1P000

1,0000 u

Penja-robes dutx a

0,89

0,86

0,86

A0121000
1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BQUA1100

u
1,0000 u

1,0000 u

Curs.prim.aux+socorr
Curset de primers aux ilis i socorrisme
Curs.prim.aux +socorr

177,50

177,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

H16F1003PSOT
16,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQUA1100PSOT

17,19

177,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs
Penja-robes per a dutx a, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Manobre

u

51,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0,0500 h

17,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

BQU2GF00

A0140000

16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

u

177,16

APARTADO 1.4PSOT DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HQU2P001PSOT

13,70
163,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

BQU2E002

u

20,49
163,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs
Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0150000

HQU2GF01PSOT

54,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs
Planx a elèctrica per a escalfar menjars, de 60x 45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

HQU2E001PSOT

13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.
Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

A0121000

HQU2D102PSOT

17,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

H15Z1001PSOT

156,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A0121000

146,78

mes Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de v estidors de 8,2x 2,5x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix ,
rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

224,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

17,19

mes Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc
Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x 2,3x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix , rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lav abo col.lectiu amb 3 aix etes, 2 plaques turques, 2 dutx es, mirall i complements de bany , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
HBC1JF01PSOT

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge
Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

17,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

16,61

Manobre

1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
HBC1D081PSOT

SUBTOTAL

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
m

1,0000 h

PRECIO

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions
Mà d'obra per a neteja i conserv ació de les instal.lacions

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

HBC19081PSOT

h

u
6,0000 h

Reunió comitè S/S 6 pers.
Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
Oficial 1a

19,83

123,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

123,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

103,70

103,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

103,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

APARTADO 1.5PSOT MEDICINA PREVENTIVA
HQUAM000PSOT
BQUAM000

u
1,0000 u

30,00

CANTIDAD UD RESUMEN

30,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

30,00

U01AF505PCOL

h

BQUA2100

u
1,0000 u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA3100

1,0000 u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

103,08

103,08
103,08

32,00

APARTADO U01FPCOL MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FAPCOL HORMIGONES
ELEMENTO U01FA3PCOL TALADROS
U01FA301PCOL

67,27

h

Mano obra Equipo Perforación Taladro
Sin descomposición

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
u

IMPORTE

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQUA3100PSOT

SUBTOTAL

Equipo perforador especializado

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
HQUA2100PSOT

PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTOL 2 SALA NOVA COL·LECTORS
SUBCAPÍTULO U01PCOL MANO DE OBRA
APARTADO U01APCOL MANO DE OBRA CONVENIO
SUBAPARTADO U01AFPCOL MANO DE OBRA ESPECIAL

Reconeixement med.
Reconeix ement mèdic
Reconeix ement med.

CÓDIGO

TOTAL PARTIDA ....................................................

24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

67,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

67,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U01FJPCOL FÁBRICAS
ELEMENTO U01FJ2PCOL BLOQUES HORMIGÓN
U01FJ219PCOL

m²

Mano obra bloque hormigón 20 cm
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

SUBAPARTADO U01FNPCOL COLOCACIONES
U01FN022PCOL

m²

Mano obra colocación puerta metálica
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
U01FN905PCOL

m²

Mano obra descarga, elevación, distribución y limpieza
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U01FYPCOL INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PCOL FONTANERÍA
U01FY105PCOL

h

Oficial 1ª fontanero
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

ELEMENTO U01FY2PCOL CALEFACCIÓN
U01FY205PCOL

h

Oficial 1ª calefactor
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

ELEMENTO U01FY3PCOL CLIMATIZACIÓN
U01FY310PCOL

h

Oficial primera climatización
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO U01FY6PCOL ELECTRICIDAD
U01FY620PCOL

h

Encargado especializado instalación eléctrica
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
U01FY625PCOL

h

Oficial especializado instalación eléctrica
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

ELEMENTO U01FY9PCOL INFORMÁTICA
U01FY905PCOL

h

Técnico programador
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

36,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBAPARTADO U01FZPCOL VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PCOL PINTURAS
U01FZ101PCOL

h

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

D16AQF312PCOL

m

Oficial 1ª pintor
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

15,50

PRECIO

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

m

Sin descomposición

SUBCAPÍTULO D19PCOL PAVIMENTOS
APARTADO D19APCOL PAVIMENTOS DE CEMENTO Y RECRECIDOS
SUBAPARTADO D19AEPCOL SOLERAS C/TRATAMIENTO SUPERFICIAL

TUBERÍA PVC 110 mm COLGADA
m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión por adhesiv o, color
gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de
piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

D19AE015PCOL

m²

PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO C 1/2/3
m². Pav imento continuo de hormigón HNE-17,5 N/mm² de 10 cm de espesor, con acabado impreso y color a elegir, con una resistencia al deslizamiento Rd (s/ UNE-ENV 12633) en función de la ubicación interior (CLASE 1, 2 ó
3) o ex terior (CLASE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1, i/ejecución de juntas de retracción y construcción, aditiv os y
limpieza.

0,2000 h

Oficial 1ª fontanero

16,00

3,20

U01FY110

0,2000 h

Ay udante fontanero

13,50

2,70

U05AG002

1,2500 m

Tubería PVC sanitario D=110

2,77

3,46

U18DG010

1,0000 m²

Pav imento hormigón impreso 10 cm

U05AG031

0,7000 ud

Abrazadera tubo PVC D=110

1,13

0,79

U18GJ030

0,4000 m

Sellado de juntas

U05AG040

0,0100 kg

Pegamento PVC

9,97

0,10

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

10,25

0,72
10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SIFÓN EN LÍNEA PVC 110 mm
ud. Sifón en línea de PVC serie C, de Jimten, de 110 mm de diámetro, unión por adhesiv o, para prev enir el retorno
de olores desde la red general de alcantarillado al sistema de desagüe del edificio, instalado normalmente cerca de
la acometida dentro de la finca, i/ p.p. de piezas especiales, según CTE/DB-HS 5.

0,1500 h

Oficial 1ª fontanero

16,00

2,40

U01FY110

0,1500 h

Ay udante fontanero

13,50

2,03

U05AG516

1,0000 ud

Sifón en línea Jimten PVC 160 mm

76,19

76,19

U05AG040

0,1000 kg

Pegamento PVC

9,97

1,00

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

81,62

5,71

BEU57555PCOL

0,5000 h

U05DE011
%CI

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C
Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

APARTADO BEU6PCOL MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PCOL MANÒMETRE
87,33

BEU6U001PCOL

u

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

16,78

8,39

1,0000 ud

Sumidero PVC 20x 20 s/ 75 mm

10,65

10,65

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

19,04

1,33

APARTADO D25DPCOL DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D25DAPCOL TUBERÍA DE ACERO
D25DA100PCOL

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

20,37

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=154.2 mm 2B
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 154.2 mm de diàmetre nominal 2B, i col.locat superficialment.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBCAPÍTULO D04PCOL CIMENTACIONES
APARTADO D04PPCOL SOLERAS
SUBAPARTADO D04PAPCOL HORMIGÓN EN SOLERA

APARTADO D25LPCOL LLAVES
SUBAPARTADO mE20VSPCOL VÁLVULAS EQUILIBRADORAS

HORMIGÓN HNE-15/P/20 EN SOLERA
m³. Solera realizada con hormigón HNE-15 N/mm² de resistencia característica, tax . del árido 20 mm elaborado
en obra, i/v ertido y compactado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.

1,5000 h

Oficial primera

16,78

25,17

U01AA011

1,5000 h

Peón suelto

14,66

21,99

A02BP301

1,0000 m³

HORMIGÓN HNE-15/P/20 elab. obra

95,83

95,83

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

142,99

10,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

M02PCOL

Sin descomposición
153,00

SUBCAPÍTULO D16PCOL AISLAMIENTOS
APARTADO D16APCOL AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPCOL INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPCOL CANALIZACIONES

VR03PCOL

0,1000 h

Ay udante

14,86

1,49

1,0500 m

Coquilla ISOVER 6" 169 mm BT-LV desnuda 40 mm

10,65

11,18

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

12,67

0,89

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBAPARTADO D26LLPCOL LLAVES COMPUERTA
mE20VC050PCOL

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,56

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION MT 10"-40 mm
m. Aislamiento térmicoacústico de tuberías con coquilla moldeada de lana de roca y estructura concéntrica, ISOVER TECH PIPE SECTION MT (Coquilla AT-LR) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior
de 273 mm para tuberías de 10", para una temperatura límite de empleo de 650°C, colocada.

0,2000 h

Ay udante

14,86

2,97

U15AM077

1,0500 m

Coquilla ISOVER 10" 273 mm AT-LR 40 mm

32,90

34,55

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

37,52

2,63

353,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01AA009

Vàlvula retenció 6" inox
Vàlv ula de retenció 6", a disc PN 63 Construcció: acer inox . CF8M (316) microfusión. Ex trems: rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Disc i ressort: AISI 316. PN63, temp: -20ºC +240ºC.
Sin descomposición

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 6"-40 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 40 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 169 mm para tuberías de 6", colocada.

U15AM025

m

1.250,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO mE20VRPCOL VÁLVULAS DE RETENCIÓN

U01AA009

D16AQF213PCOL

Valv.equilib.rosca.6" Amb Vàlvula Buidat
Vàlv ula d'equilibrat roscada, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris
i amb dispositiu de buidat, tipus TA-STAD de Tour & Andersson o equiv alent, instal.lada. Accessoris connex ionat
d'acer inox idable.

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS

m

165,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U01AA007

D16AQF111PCOL

10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUMIDERO SIFÓNICO PVC D=90/110 mm
ud. Sumidero sifónico de PVC D=90/110mm totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.
Oficial primera

m³

12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

D04PA001PCOL

16,01

Sin descomposición

APARTADO D03DPCOL ARQUETAS, POZOS Y SUMIDEROS
SUBAPARTADO D03DEPCOL SUMIDEROS SIFÓNICOS

U01AA007

1,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

ud

0,76

14,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

D03DE002PCOL

14,20

1,90

SUBCAPÍTULO D25PCOL INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU5PCOL TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PCOL TERMÒMETRE

ELEMENTO D03AG5PCOL SIFONES

U01FY105

14,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

ud

65,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01FY105

D03AG516PCOL

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBCAPÍTULO D03PCOL RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO
APARTADO D03APCOL TUBERÍAS
SUBAPARTADO D03AGPCOL TUBERÍAS DE PVC
ELEMENTO D03AG0PCOL COLGADAS
D03AG003PCOL

SUBTOTAL

AISLAM. TUB. ISOVER CLIMPIPE SECTION ALU2 12"-40 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías de calefacción con elementos moldeados de lana de v idrio y estructura concéntrica que llev a practicada una abertura en su generatriz para permitir su colocación sobre la tubería y están prov istas de un recubrimiento de aluminio reforzado con una lengüeta autoadhesiv a que permite el fácil cierre, ISOVER
CLIMPIPE SECTION ALU2 (Cubretuberías BT-LV) de 40 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior
de 219 mm para tuberías de 12", para una temperatura límite de empleo de 120°C, colocada.

ud

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN150 mm.
Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 6" de diámetro, d'acer inox , colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

mO01OB200

1,0000 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,54

20,54

mP17FE280

2,0000 ud

Brida plana roscada Zn DN 125 mm.

29,37

58,74

mP17XC050

1,0000 ud

Válv ula compuerta metal (bridas) DN125

328,91

328,91

%CI0300

3,0000 %

Costes Indirectos

408,19

12,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

420,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

40,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBAPARTADO D27LLPCOL COL·LECTORS
D27LL1PCOL

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

Col·lector 10" acer inoxidable amb aillament

D27KG305PCOL

ud

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

556,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
D27LL2PCOL

Col·lector 8" acer inoxidable amb aillament
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

454,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
D27LL3PCOL

PRECIO

Col·lector 12" acer inoxidable amb aillament
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

U01FY630

0,2000 h

Oficial primera electricista

16,00

3,20

U01FY635

0,2000 h

Ay udante electricista

14,00

2,80

U30JW120

8,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

3,36

U30JW900

1,0000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,42

U30JW001

18,0000 m

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

5,22

U30NV382

1,0000 ud

Portalámparas para obra

0,75

0,75

U30KG305

1,0000 ud

Pulsador luz BJC-MEGA

19,07

19,07

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

34,82

2,44

635,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D28LLPCOL TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

APARTADO D27OPCOL BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPCOL BASES ESTANCAS

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi
Accessoris v aris per instal·lació acer inox idable. Tes-colzes-filtres A-316L.

D27OD11PSN

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

ud

1.150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA EUROS
U01FY630

0,3500 h

Oficial primera electricista

16,00

5,60

U01FY635

0,3500 h

Ay udante electricista

14,00

4,90

U30JW125

8,0000 m

D27JL005PCOL

U30JW002

24,0000 m

U30OC510
U30JW501
U30JW900

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)
m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x 1,5 mm², en sistema monofásico, (activ o, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.

U01FY630

0,1300 h

Oficial primera electricista

16,00

2,08

U01FY635

0,1300 h

Ay udante electricista

14,00

1,82

U30JW120

1,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

0,42

U30JW001

2,0000 m

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

0,58

U30JW900

0,7000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,29

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

5,19

0,36
5,55

0,1300 h

Oficial primera electricista

16,00

2,08

U01FY635

0,1300 h

Ay udante electricista

14,00

1,82

U30JW120

1,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

0,42

U30JW002

2,0000 m

Conductor rígido 750V;2,5(Cu)

0,46

0,92

U30JW900

0,7000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,29

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

5,53

0,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

m

11,04

1,0000 ud

Base enchufe superficie 10/16A JUNG-621 W

8,34

8,34

1,0000 ud

Caja estanca "plex o" D=80

1,45

1,45

1,0000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,42

Redondeo...............................................................

2,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

43,99

ud

LUMINARIA ESTANCA 1x36 W
ud. Luminaria plástica estanca de 1x 36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado con fibra de
v idrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con: reactancia, regleta
de conex ión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema
de cuelgue, replanteo, pequeño material y conex ionado.

U01AA007

0,3000 h

Oficial primera

16,78

U01AA009

0,3000 h

Ay udante

14,86

5,03
4,46

U31AA405

1,0000 ud

Luminaria estanca 1x 36W SYLVANIA

27,42

27,42

U31XG405

1,0000 ud

Lampara fluorescente trifósforo 36 W

3,36

3,36

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

40,27

2,82

TOTAL PARTIDA ....................................................

D28AO025PCOL

BANDEJA UNEX DE 60x100 mm
m. Bandeja de u23x (pv c-m1 rohs) serie 66 de Unex , de color gris, perforada, de 60x 100 mm, sin separadores,
ref.66100, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes y montada sobre soportes horizontales.

ud

EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES
ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nov a N6, de superficie o empotrado, de
320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con
difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conex ionado.

U01FY630

0,3300 h

Oficial primera electricista

16,00

5,28

U01FY635

0,1650 h

Ay udante electricista

14,00

2,31

U30JW733

1,0000 m

Bandeja perforada 60x 100 mm ref. 66100

7,43

7,43

U01AA007

0,2500 h

Oficial primera

16,78

4,20

U30JW778

1,0000 ud

P.p. soporte horizontal b66 60x 100 mm

2,66

2,66

U31AO025

1,0000 ud

Bloque autónomo emergencia DAISALUX NOVA N6

74,92

74,92

U30JW790

1,0000 ud

P.p. accesorios y elementos acabado b66 60x 100 mm

1,60

1,60

U31AO050

1,0000 ud

Conjunto etiquetas y pequeño material

3,18

3,18

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

19,28

1,35

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

82,30

5,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

APARTADO D27KPCOL PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KAPCOL PUNTO DE LUZ SENCILLO

SUBCAPÍTULO D29PCOL BOMBEIG CALEFACCIÓ-REFRIGERACIÓ
APARTADO D29MPCOL BOMBAS DE CIRCULACIÓN

D27KA001PCOL

D29MA005PCOL

ud

43,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D28AOPCOL ALUMBRADO DE EMERGENCIA

SUBAPARTADO D27JTPCOL BANDEJAS PARA CIRCUITOS
D27JT105PCOL

9,36

0,46

SUBCAPÍTULO D28PCOL ILUMINACIÓN
APARTADO D28APCOL ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AAPCOL LUMINARIAS DE SUPERFICIE
D28AA401PCOL

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)
m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x 2,5 mm², en sistema monofásico, (activ o, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.

U01FY630

1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
m

Tubo PVC rígido M 20/gp5
Conductor rígido 750V;2,5(Cu)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ....................................................

D27JL010PCOL

37,26

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC
ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC
rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activ o, neutro y protección), incluido caja de registro "plex o" D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conex ión, totalmente montado e instalado.

SUBCAPÍTULO D27PCOL INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO D27JPCOL CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JLPCOL USOS VARIOS
m

IMPORTE

PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA
ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de
cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido, caja registro, caja mecanismo univ ersal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectiv o en Zamak, totalmente montado e instalado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

D28LL1PCOL

SUBTOTAL

SUBAPARTADO D27KGPCOL PULSADORES

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500
ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activ o, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo
univ ersal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco
respectiv o, totalmente montado e instalado.

U01FY630

0,3500 h

Oficial primera electricista

16,00

5,60

U01FY635

0,3500 h

Ay udante electricista

14,00

4,90

U30JW120

8,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

3,36

U30JW900

1,0000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,42

U30JW001

24,0000 m

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

6,96

U30NV382

1,0000 ud

Portalámparas para obra

0,75

0,75

U30KA001

1,0000 ud

Mecanismo Interruptor JUNG-501 U

4,65

4,65

U30KA006

1,0000 ud

Tecla sencilla marfil JUNG-AS 591

1,93

1,93

U30KA062

1,0000 ud

Marco simple JUNG-AS 581

1,22

1,22

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

29,79

2,09

ud

88,06

Bomba simple para distribución calefacción,climatización
ud. Bomba simple Sedical SIM 125/415.1-22.0/K de rotor seco en línea para calefacción, climatización y usos industriales. Ejecución en hierro fundido. Motor clasificación IE3 alimentación trifásica 3x 380/460 Vca 50 Hz. Conex ión embridada DN 125. Índice EEI>0.4. PN 10. Tª de trabajo mínima -15ºC. máx ima +120ºC
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

8.711,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS ONCE EUROS
D29MA010PCOL

ud

Sonda Sedical FDE28 04 M00 5 CL
ud. Sonda Sedical FDE28 04 M 005 CL de presión diferencial agua(0...10V/24 VAC) 25 mca
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

580,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS
D29MA015PCOL

TOTAL PARTIDA ....................................................

31,88

ud

Variador de frecuencia Sedical VSE550-01-04A-4.
Variador de frecuencia Sedical VSE550-01-045A-4. 3 x 400 Vac. Protección IP21. Potencia motor 22 Kw . Intensidad máx ima 45 A.
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

3.406,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

D29MA020PCOL

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

5.159,00

D49FL170PCOL

ud

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS

SUBCAPÍTULO D34PCOL PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO D34JPCOL PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO D34JAPCOL PUERTAS METÁLICAS
D34JA012PCOL

U01AA007

ud

0,6000 h

PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm
ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensay os de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente;
Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o v alor mínimo que debe
cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2
y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la
puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar v estíbulos de
independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible de 900x 2000 mm con
doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor,
mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.
Oficial primera

16,78

PRECIO

U49AA071
U49AA500
%CI

1,0000 ud
45,0000 t
7,0000 %

0,6000 h

Ay udante

14,86

8,92

U35JA004

1,0000 ud

Puerta cortafuegos EI2/45/C5 1H-900 mm

162,45

162,45

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

181,44

12,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

Serv icio de entrega y recogida contenedor de 30 m³
Costes indirectos..(s/total)

ComprobacPCOL

ud

194,14

D50PO210PCOL

ud

Sin descomposición

Mòdul de comunicacions M-Bus per a comptadors de la sèrie EW110,
Mòdul de comunicacions M-Bus per a comptadors de la sèrie EW110, DN15-20

TOTAL PARTIDA ....................................................

58,94

Mòdul de comunicacions M-Bus per a comptadors de la sèrie EW171
Mòdul de comunicacions M-Bus per a comptadors de la sèrie EW171
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

58,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
5 anys d'acord de manteniment de programari per 250-499 punts d'
5 any s d'acord de manteniment de programari per 250-499 punts d'TONN8

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a.

A0122000

0,2000 h

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,2000 h

Manobre

16,61

3,32

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

0,11

0,11

B7711A0A

1,5000 M

0,15

0,23

Cinta adhesiv a

228,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
TONN8 amb llicència per a 250 punts proxy amb un any d'actualitz
TONN8 amb llicència per a 250 punts prox y amb un any d'actualització de firmw are
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

ES1000FPCOL

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

A0122000

0,2000 h

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,2000 h

Manobre

16,61

3,32

B56ZU001

1,0000 U

Part prop.elem.aux .p/fix accio,col.locació plaques policarbonat c

2,97

2,97

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

0,11

0,11

1.449,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS

TOTAL PARTIDA ....................................................

ES1000BPCOL
Sin descomposición
790,22

0,0550 h

Manobre

B7711A0A

1,2000 M

Cinta adhesiv a

Convertidor RS232 / M-Bus fins a 20 mesuradors
Conv ertidor RS232 / M-Bus fins a 20 mesuradors

ES1000DPCOL
TOTAL PARTIDA ....................................................

U

0,18
1,09

558,74

Desenvolupament de l'enginyeria i programació de les imatges i f
Desenv olupament de l'enginy eria i programació de les imatges i fitx ers per al lloc central del sistema de gestió centralitzada de l'edifici. Treballs d'enginy eria i programació dels controladors prev istos, d'acord amb les especificiaciones de projecte d'instal·lacions. Treballs de posada en marx a de la instal·lació i curs de formació d'una setmana
de durada, tres persones més, per al correcte maneig de les instal·lacions. Realització del llibre d'obra, contenint
esquemes elèctrics, caràtules dels controladors, especificacions elèctriques dels materials, memòria de funcionament i manual de l'usuari.

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli
Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a i amb fix acions mecàniques.

A0122000

0,3000 h

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,4000 h

Manobre

16,61

6,64

B0D31000

0,1200 m3 Llata fusta pi

207,00

24,84

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

E243423APCOL

35,16

U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes
Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

2.254,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS
ES1000EPCOL

Instal·lació elèctrica i cablejat corresponent a la canalització
Instal·lació elèctrica i cablejat corresponent a la canalització i cable necessaris per a la connex ió dels div ersos elements de camp fins als controladors, ubicats en els seus respectius quadres de control. (No inclou alimentació a
220 V ac a quadres) Quadres de control, incloent placa, Transformador , automàtic, endoll, bornes portafusibles,
born a terra, canalons, carril i accessoris de muntatge.

H

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja
Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les
obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

A012N000

1,0000 h

Oficial 1a d'obra pública

15,46

15,46

A013N000

1,0000 H

Ajudant neteja

15,85

15,85

TOTAL PARTIDA ....................................................

31,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Sin descomposición

u

0,91

0,15

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

INSTALELECPC

16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Sin descomposición

u

8,86

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

PROGRAM1PC

2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Convertidor RS232 / M-Bus fins a 60 mesuradors
Conv ertidor RS232 / M-Bus fins a 60 mesuradors
TOTAL PARTIDA ....................................................

6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Sin descomposición

u

2,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

PW20PC

750,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

ES1000APCOL

u

20,00

Desinfeccio canonades
ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marx a

EWA171C-MBUSC

PW60PC

337,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

SUBCAPÍTULO D51PCOL SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PC MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

u

22,05

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ....................................................

TONN-8250-24C

315,00

Comprobacio de cabal i ajust valvules
ud. Comprobació de cabal i ajust de v àlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

u

225,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición

TONN-SMA8005C

90,00

5,00

SUBCAPÍTULO D50PCOL CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPC PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPCOL INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

SUBCAPÍTULO D36PCOL COMPTATGE SISTEMA TREND

u

90,00

Canon de v ertido RCD no peligroso inerte limpio

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

u

IMPORTE

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³
ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos
inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico),
por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máx ima de 50 km a
la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en v ertedero). Se incluy e en el precio el alquiler
del contenedor.

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,07

U01AA009

EWA110C1520MC

SUBTOTAL

SUBCAPÍTULO D49PCOL GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPC RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PCOL RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

Armari elèctric de regulació Sedical
ud. Armari elèctric de regulació Sedical per a allotjament del 2 v ariadors de frequència per armari.

2.940,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

APARTADO 1.1PC EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H1411111PCOL

B1411111

u

1,0000 u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
Casc seguretat p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

6,77

B145K4B9

B1421110

1,0000 u

u

1,0000 u

6,77

B1463253

5,31

TOTAL PARTIDA ....................................................

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

52,10

u

1,0000 u

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

55,73

H1423230PCOL

H1464420PCOL

1,0000 u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc
Ulleres de seguretat per a tall ox iacetilènic, amb muntura univ ersal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb v isors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Ulleres p/tall ox iacet.,muntura acer/PVC,v isors D=50mm.fosc

4,61

4,61

B1464420

TOTAL PARTIDA ....................................................

H142AC60PCOL

B142AC60

u

1,0000 u

7,50

B142BA00

1,0000 u

7,50
B1465376

6,48

H146J364PCOL

6,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

B1431101

u
1,0000 u

B146J364

B1433115

1,0000 u

0,24

0,24

u

1,0000 u

H1474600PCOL
B1474600

14,00

u

0,24
1,0000 u

H147D501PCOL

14,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

B1441201

u
1,0000 u

u

14,00

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.
Mascareta autofiltrant contra polsims i v apors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405
Mascareta autofiltrant c/polsim+v ap.tòx .

B147D501
0,70

B1445003

1,0000 u

B147L005
1,56

B1455710

1,0000 u

1,56

2,20

B147M007

B1459630

1,0000 u

2,20

5,05

B147N000

B145B002

1,0000 u

5,05

5,27

1,0000 u

Sistema anticaiguda amb un arnès anticaiguda+tirants,incorp.subs

u

B1481242

1,0000 u

Ap.ancoratge p/prot.indiv id.caiguda alç.

43,30

u

1,0000 u

Arnès seient solidari eq.prot.indiv id.caigudes alç.

86,07

u

43,30
43,30

86,07
86,07

1,0000 u

Faixa prot.dorsolumbar
Faix a de protecció dorsolumbar
Faix a prot.dorsolumbar

21,84

u

21,84
21,84

1,0000 u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butx aques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

5,27

22,97

22,97

5,27

22,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

H145K397PCOL

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màx ima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

B1485140

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

36,78

251,52

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.
Arnès de seient solidari a equip de protecció indiv idual per a prev enció de caigudes d'alçària, homologat segons
UNE-EN 813

H1485140PCOL

1,0000 u

251,52

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

B145K397

251,52

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció indiv idual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
u

13,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
H1481242PCOL

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes v iv es, niv ell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants protecció c/riscs mecànics niv ell 2

13,19

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist
Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuix a, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganx ament d'arnès anticaiguda i siv ella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

5,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

13,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
H145B002PCOL

Cinturó antiv ib.,ajust./transpi.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
H147N000PCOL

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de
dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

2,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
u

2,20

Cinturó antivib.,ajust./transpi.
Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable

2,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1459630PCOL

2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
H147M007PCOL

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx ú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautx ú+cotó,subj.canell

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox .folr.

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
u

24,01

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix , de 120 kg de resistència a la perforació, pintades
amb pintures epox i i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

1,56

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1455710PCOL

24,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
H147L005PCOL

Mascareta,protecció respiratòria
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Mascareta,protecció respiratòria

24,01

TOTAL PARTIDA ....................................................
0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
u

Parella botesbaix es,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,p

0,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1445003PCOL

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,
Parella de botes baix es de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al
crom, amb env oltant del turmell encoix inat, amb llengüeta de manx a de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
H1441201PCOL

5,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN
397 i UNE-EN 458
Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
u

5,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1433115PCOL

1,0000 u

6,48

Protector auditiu tap escuma
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu tap escuma

Parella botes mitja cany a

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H1431101PCOL

Parella botes mitja canya
Parella de botes de mitja cany a, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

TOTAL PARTIDA ....................................................

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat
transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

u

7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
u

1,0000 u

55,73

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1465376PCOL

TOTAL PARTIDA ....................................................

H142BA00PCOL

55,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g
Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de v idre
v ulcanitzada d'1,35 mm de gruix , amb v isor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV v ul.g

u

4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

52,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

B1423230

52,10

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb env oltant del turmell encoix inat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
u

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
H1463253PCOL

5,31

SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA ....................................................

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ersal, amb v isor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.

PRECIO

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màx ima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420

6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

CANTIDAD UD RESUMEN

H145K4B9PCOL

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1421110PCOL

CÓDIGO

u
1,0000 u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

12,40

12,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

36,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,40

36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27 de agosto de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

H1485800PCOL
B1485800

u
1,0000 u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

16,97

16,97

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
H1488580PCOL
B1488580

u
1,0000 u

23,58

23,58

B148B580

1,0000 u

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge
Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Maniguets espatl. p/sold.,serratge

25,39

PRECIO

SUBTOTAL

0,0650 h

Manobre

BBC19000

1,0000 m

Cinta balisament

D0B27100

0,1200 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

16,61

1,12

0,15

0,15

0,82

0,10

u

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs
Llumenera amb làmpada fix a de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,0500 h

Manobre

16,61

1,61

BBC1JF00

1,0000 u

Llumenera làmpada fix a color ambre

21,44

21,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

25,39

H153A9F1PCOL

u

25,39
A0121000

0,1500 h

Oficial 1a

19,83

H15B2002PCOL

A0140000

0,1500 h

Manobre

16,61

2,85

B0D21030

12,0000 m

Tauló fusta pi p/10 usos

0,40

4,80

B44Z501A

12,5000 kg

Acer A/42-B (S 275 JR),perf.lam. IP,HE,UP,treb.taller+antiox .

0,96

12,00

1,0000 u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió
Banqueta aïllant de potes fix es per a treballs en tensió, segons UNE 204001
Banqueta aïll.,potes fix es,p/treb.tensió

60,72

60,72

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 1.2PC SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

HBBAC005PCOL

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,
Protecció col.lectiv a horitzontal d'obertures amb x arx a per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x 80 mm de pas de malla, corda perimetral
de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la x arx a, fix ada amb fleix i tacs d'ex pansió i amb el desmuntatge inclòs

A0121000

0,1000 h

Oficial 1a

19,83

2,07

A0140000

0,1000 h

Manobre

16,61

1,73

B0A62F00

0,6000 u

Tac acer D=10mm,carg./v oland./fem.

0,78

0,47

B0DZ4000

0,2000 m

Fleix

0,16

0,03

B1511215

1,2000 m2 Xarx a 4mm,poliam.n/regen.tenac.alt.,80x 80mm,corda
perim.poliam.,

0,15

0,18

1,0000 h

Manobre

BBBAC005

1,0000 u

Seny al indicativ a ubicació ex t.inc.,normalitzada blanc s/v ermell

HBC1D081PCOL

4,48

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fix at en ancoratges de serv ei i amb el desmuntatge inclòs

0,1000 h

Oficial 1a

19,83

2,07

0,1000 h

Manobre

16,61

1,74

B0AC112D

1,2000 m

Cable acer galv .ríg.,composició 1x 7+0,D=9mm

0,98

1,18

m

4,99

1,0000 h

Manobre

16,61

18,23

BBL11102

1,0000 u

Placa triangular,70cm pintura reflectora,2usos

29,30

29,30

0,1200 h

Manobre

BBC1D000

1,0000 m

Garlanda abalisament reflectora

D0B27100

0,1200 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

h

47,53

Seny al manual p/seny alis.

10,96

1,0000 h

Oficial 1a

19,83

20,53

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

17,19

u

BBBAA005

1,0000 u

BBBAD015

1,0000 u

10,96

0,1500 h

Manobre

16,61

4,24

BQU2D102

1,0000 u

Planx a elèct. p/menjars,60x 45cm,p/2 usos

47,20

47,20

BBBAE001

1,0000 u

16,61

17,69

Seny al prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda tr

5,76

5,76

Cartell ex plic.seny al,prohibició,tex t negre s/v ermell,rect.,cant

8,39

8,39

5,11

A0140000

1,0000 h

0,0500 h

Manobre especialista

17,19

3,74

BQU2E002

1,0000 u

Forn microones,p/2usos

81,12

81,12
84,86

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,1000 h

Manobre

16,61

3,42

BQU2GF00

1,0000 u

Recipient p/escombraries,100l

48,21

48,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

51,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
HQU2P001PCOL
5,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs
Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

31,84

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.

u

A0150000

HQU2GF01PCOL

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs
Penja-robes per a dutx a, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,0500 h

Manobre

BQZ1P000

1,0000 u

Penja-robes dutx a

5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
HBBAF004PCOL

51,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
u

37,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

HBBAE001PCOL

2,25

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs
Planx a elèctrica per a escalfar menjars, de 60x 45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

HQU2E001PCOL

10,96

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante
Seny al de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transv ersal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color v ermell, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge inclòs
Manobre

0,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,0000 h

0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Senyal manual p/senyalis.
Seny al manual per a seny alista

A0140000

0,08

A0121000

HQU2D102PCOL

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
u

2,07

0,08

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.
Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

HBBAA005PCOL

16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,0000 u

24,89

TOTAL PARTIDA ....................................................

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

BBB2A001

7,44

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge
Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

H15Z1001PCOL

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

17,45

7,44

APARTADO 1.3PC IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

HBB20005PCOL

16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

A0140000

u

A0140000

TOTAL PARTIDA ....................................................

A0121000

HBB11111PCOL

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v
Seny al indicativ a de la ubicació d'equips d'ex tinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons v ermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
m

u

23,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H152J105PCOL

3,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

60,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

H151A1K1PCOL

23,05

Topall p/descàr.camió excav.,ampl.=4m,fusta/met.,desm.
Topall per a descàrrega de camions en ex cav acions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clav at
al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

B15B0002

1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

IMPORTE

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

HBC1JF01PCOL
23,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

m

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

H148B580PCOL

CANTIDAD UD RESUMEN

TOTAL PARTIDA ....................................................

Davantal p/sold.,serratge
Dav antal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Dav antal p/sold.,serratge

CÓDIGO
HBC19081PCOL

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.
Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

16,61

0,89

0,86

0,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
Seny al d'adv ertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs
Manobre

16,61

17,94

BBBAD004

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,adv ertència,tex t negre s/groc,rect.,cantel

12,31

12,31

BBBAF004

1,0000 u

Seny al adv ert.,normalitzada negre s/groc,triangular,cantell neg.

9,04

9,04

HQUA1100PCOL
BQUA1100

u
1,0000 u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

103,70

103,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

103,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

39,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

27 de agosto de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

HQUZM000PCOL
A0140000

h
1,0000 h

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

HQUAM000PCOL

Manobre

16,61

u

17,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

BQU1531A

17,19

BQUAM000

1,0000 u

Reconeix ement med.

30,00

1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 3,7x 2,3x 2,3m,inst.lampist.

224,78

HQUA2100PCOL
BQUA2100

146,78

u
1,0000 u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

224,78

103,08
103,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
HQUA3100PCOL

BQUA3100

u

1,0000 u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

67,27

67,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

67,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

146,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

103,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

224,78

mes Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de menjador de 6x 2,3x 2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix , rev estiment de
parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aix eta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat menjador 6x 2,3x 2,6m,inst.lampist.

30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

mes Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc
Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x 2,3x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix , rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lav abo col.lectiu amb 3 aix etes, 2 plaques turques, 2 dutx es, mirall i complements de bany , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BQU1H53A

30,00

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU1H53APCOL

SUBTOTAL

Reconeixement med.
Reconeix ement mèdic

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
HQU1531APCOL

PRECIO

APARTADO 1.5PC MEDICINA PREVENTIVA

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions
Mà d'obra per a neteja i conserv ació de les instal.lacions

146,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HQU1A50APCOL

BQU1A50A

mes Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de v estidors de 8,2x 2,5x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix ,
rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat v estidor 8,2x 2,5x 2,3m

156,78

156,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

156,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HQU27502PCOL

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,3500 h

Manobre

16,61

6,40

BQU27500

0,2500 u

Taula fusta,p/6pers.p/4 usos

43,35

10,84

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
HQU25201PCOL

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,1500 h

Manobre

16,61

2,95

BQU25500

0,2500 u

Banc fusta,p/3pers.p/4 usos

43,15

10,79

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
HQU22301PCOL

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs
Armari metàl.lic indiv idual doble compartiment interior, de 0,4x 0,5x 1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,2500 h

Manobre

16,61

6,00

BQU22303

1,0000 u

Armari metàl.lic,indiv idual,0,4 0,5x 1,8m,p/3 usos

48,25

48,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

54,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
HQU2QJ02PCOL

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs
Pica per a rentar plats amb desguàs i aix eta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A012J000

0,3750 h

Oficial 1a lampista

BQU2QJ00

1,0000 u

Pica rentar plats+aix e.+desguàs

20,49

13,70

163,46

163,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

177,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

APARTADO 1.4PC DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
H16F1004PCOL
A0140000

h
1,0000 h

Formació Seg.Salut
Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Manobre

16,61

17,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
HQUAP000PCOL
BQUAP000

u
1,0000 u

Curs.prim.aux+socorr
Curset de primers aux ilis i socorrisme
Curs.prim.aux +socorr

177,50

177,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

177,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
H16F1003PCOL
A0121000

u
6,0000 h

Reunió comitè S/S 6 pers.
Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
Oficial 1a

19,83

123,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

123,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAPÍTOL 3 PLANTA BAIXA NORD
SUBCAPÍTULO U01PBN MANO DE OBRA
APARTADO U01FPBN MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPBN INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PBN FONTANERÍA
U01FY105PBN

h

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

BEU11113PBN

u

Oficial 1ª fontanero

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO U01FY2PBN CALEFACCIÓN

APARTADO BEU5PBN TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PBN TERMÒMETRE

h

Oficial 1ª calefactor

BEU57555PBN

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

u

16,00

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

ELEMENTO U01FY3PBN CLIMATIZACIÓN
h

Oficial primera climatización
Sin descomposición
16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO BEU6PBN MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PBN MANÒMETRE
BEU6U001PBN

u

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d
Sin descomposición

ELEMENTO U01FY6PBN ELECTRICIDAD
h

TOTAL PARTIDA ....................................................

Encargado especializado instalación eléctrica
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

h

20,00

Oficial especializado instalación eléctrica
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

18,00

APARTADO D25DPBN DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanePBN Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPBN Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPBN Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
FoFCCLd20PBN

m

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

ELEMENTO U01FY9PBN INFORMÁTICA
U01FY905PBN

h

Técnico programador
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

36,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS

SUBAPARTADO U01FZPBN VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PBN PINTURAS
U01FZ101PBN

h

Oficial 1ª pintor
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D14PBN ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APBN SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPBN SOSTRE TIPUS PLAQUES
D14AP195PBN

m²

AB115022AZ

1,1000 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,09

1,20

TNIRCL2074

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=20x

2,00

2,00

coelA22Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

mo004

0,0500 h

mo005

0,0500 h

%0200

2,0000 %

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila
Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x 600 mm i 20 mm de gruix , cantell recte,
sistema desmuntable amb estructura d'hacer galv anitzat v ist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de
600x 600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a max im

FoFCCLd25PBN

m

28,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS

SUBCAPÍTULO D16PBN AISLAMIENTOS
APARTADO D16APBN AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPBN INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPBN CANALIZACIONES

U01AA009

0,0500 h

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 42 mm para tuberías de 1 1/4", colocada.
Ay udante

14,86

0,74

U15AM004

1,0500 m

Coquilla ISOVER 1 1/4" 42 mm BT-LV desnuda 30 mm

2,95

3,10

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

3,84

0,27

Oficial 1º fontanero

16,18

0,81

Ay udante fontanero

14,68

0,73

Medios aux iliares

6,96

0,14

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.

0,9600 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,20

1,15

TNIRCL2574

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=25x

3,01

3,01

coelA28Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

mo004

0,0500 h

mo005

0,0500 h

%0200

2,0000 %

2,32

2,32

0,02

0,14

Oficial 1º fontanero

16,18

0,81

Ay udante fontanero

14,68

0,73

Medios aux iliares

8,16

0,16

TOTAL PARTIDA ....................................................
4,11

FoFCCLd40PBN

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 60 mm para tuberías de 2", colocada.

0,0500 h

Ay udante

14,86

0,74

U15AM006

1,0500 m

Coquilla ISOVER 2" 60 mm BT-LV desnuda 30 mm

3,60

3,78

AB115040AZ

0,7000 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,55

1,09

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

4,52

0,32

TNIRCL4011

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR11/Serie 5
D=40x 3,7

6,09

6,09

coelA42Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

mo004

0,0700 h

mo005

0,0700 h

%0200

2,0000 %

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 89 mm para tuberías de 3", colocada.

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

U15AM008

1,0500 m

Coquilla ISOVER 3" 89 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

14,86

0,74

4,65

4,88

5,62

0,39

8,32

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p
de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento
alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación
en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

U01AA009

D16AQF108PBN

7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

2,08
0,14

AB115028AZ

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
D16AQF106PBN

2,08
0,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición

m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

D16AQF104PBN

10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
U01FY625PBN

12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

U01FY620PBN

6,20

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C
Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

U01FY310PBN

IMPORTE

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició v ertical i v àlv ula d'obturació incorporada, amb rosca de
3/8" de diàmetre

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

U01FY205PBN

SUBTOTAL

SUBCAPÍTULO D25PBN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PBN PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PBN PURGADOR AUTOMÀTIC

3,35

3,35

0,02

0,14

Oficial 1º fontanero

16,18

1,13

Ay udante fontanero

14,68

1,03

Medios aux iliares

12,83

0,26

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,01

ELEMENTO FoHPBN Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPBN Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

FoHCCLd20PBN

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

SUBCAPÍTULO D27PBN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO D27JPBN CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JLPBN USOS VARIOS
D27JL005PBN

m

PRECIO

SUBTOTAL

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)
m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x 1,5 mm², en sistema monofásico, (activ o, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.

U01FY630

0,1300 h

Oficial primera electricista

16,00

2,08

AB115022AZ

2,5600 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,09

2,79

U01FY635

0,1300 h

Ay udante electricista

14,00

1,82

TNIRCL2074

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=20x

2,00

2,00

U30JW120

1,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

0,42

U30JW001

2,0000 m

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

0,58

coelX20Xa
adcoel520

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 30mm de e

7,05

7,05

U30JW900

0,7000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,29

22,2200 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

0,02

0,44

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

5,19

0,36

1,0000 m

mo004

0,0500 h

Oficial 1º fontanero

16,18

0,81

mo005

0,0500 h

Ay udante fontanero

14,68

0,73

%0200

2,0000 %

Medios aux iliares

13,82

0,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,10

D27JL010PBN

m

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D25DAPBN TUBERÍA DE ACERO
m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

21,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D25DA040PBN

m

U01FY630

0,1300 h

Oficial primera electricista

16,00

2,08

U01FY635

0,1300 h

Ay udante electricista

14,00

1,82

U30JW120

1,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

0,42

U30JW002

2,0000 m

Conductor rígido 750V;2,5(Cu)

0,46

0,92

U30JW900

0,7000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,29

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

5,53

0,39

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

APARTADO D27KPBN PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KAPBN PUNTO DE LUZ SENCILLO

TOTAL PARTIDA ....................................................

36,02

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de dificultat alt, i col.locat superficialment.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

76,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO D25LPBN LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPBN LLAVES DE ESFERA
D25LL3PBN

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox
Vàlv ula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.

D27KA001PBN

ud

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500
ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activ o, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo
univ ersal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco
respectiv o, totalmente montado e instalado.

U01FY630

0,3500 h

Oficial primera electricista

16,00

5,60

U01FY635

0,3500 h

Ay udante electricista

14,00

4,90

U30JW120

8,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

3,36

U30JW900

1,0000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,42

U30JW001

24,0000 m

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

6,96

U30NV382

1,0000 ud

Portalámparas para obra

0,75

0,75

U30KA001

1,0000 ud

Mecanismo Interruptor JUNG-501 U

4,65

4,65

U30KA006

1,0000 ud

Tecla sencilla marfil JUNG-AS 591

1,93

1,93

U30KA062

1,0000 ud

Marco simple JUNG-AS 581

1,22

1,22

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

29,79

2,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

77,27

SUBAPARTADO D27KGPBN PULSADORES
D27KG305PBN

ud

Valula esfera palanca 2" inox
Vàlv ula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.

PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA
ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de
cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido, caja registro, caja mecanismo univ ersal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectiv o en Zamak, totalmente montado e instalado.

U01FY630

0,2000 h

Oficial primera electricista

16,00

3,20

U01FY635

0,2000 h

Ay udante electricista

14,00

2,80

U30JW120

8,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

3,36

U30JW900

1,0000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,42

SUBAPARTADO D26LLPBN LLAVES COMPUERTA

U30JW001

18,0000 m

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

5,22

mE20VC030PBN

U30NV382

1,0000 ud

Portalámparas para obra

0,75

0,75

U30KG305

1,0000 ud

Pulsador luz BJC-MEGA

19,07

19,07

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

34,82

2,44

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

146,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

mO01OB200

ud

1,0000 h

VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.
Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer inox idable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Oficial 1ª fontanero calefactor

20,54

20,54

mP17FE260

2,0000 ud

Brida plana roscada Zn DN 80 mm.

17,69

35,38

mP17XC030

1,0000 ud

Válv ula compuerta metal (bridas) DN80

161,81

161,81

%CI0300

3,0000 %

Costes Indirectos

217,73

6,53

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

224,26

APARTADO D27OPBN BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPBN BASES ESTANCAS
D27OD110PBN

ud

SUBAPARTADO D28LLPBN TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
u

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi
Accessoris v aris per instal·lació acer inox idable. Tes-colzes-filtres A-316L.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

37,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D28LL1PBN

31,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
D25LL5PBN

5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)
m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x 2,5 mm², en sistema monofásico, (activ o, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición

D25DA060PBN

5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

D25DA020PBN

IMPORTE

850,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC
ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC
rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activ o, neutro y protección), incluido caja de registro "plex o" D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conex ión, totalmente montado e instalado.

U01FY630

0,3500 h

Oficial primera electricista

16,00

5,60

U01FY635

0,3500 h

Ay udante electricista

14,00

4,90

U30JW125

8,0000 m

U30JW002

24,0000 m

Tubo PVC rígido M 20/gp5

1,17

9,36

Conductor rígido 750V;2,5(Cu)

0,46

11,04

U30OC510
U30JW501

1,0000 ud

Base enchufe superficie 10/16A JUNG-621 W

8,34

8,34

1,0000 ud

Caja estanca "plex o" D=80

1,45

1,45

U30JW900

1,0000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,42

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

41,11

2,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

43,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO D28PBN ILUMINACIÓN
APARTADO D28APBN ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AAPBN LUMINARIAS DE SUPERFICIE

SUBCAPÍTULO D49PBN GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPBN RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PBN RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

D28AA401PBN

D49FL1701F6PB

ud

LUMINARIA ESTANCA 1x36 W
ud. Luminaria plástica estanca de 1x 36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado con fibra de
v idrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con: reactancia, regleta
de conex ión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema
de cuelgue, replanteo, pequeño material y conex ionado.

U01AA007

0,3000 h

Oficial primera

16,78

U01AA009

0,3000 h

Ay udante

14,86

4,46

U31AA405

1,0000 ud

Luminaria estanca 1x 36W SYLVANIA

27,42

27,42

U49AA071

U31XG405

1,0000 ud

Lampara fluorescente trifósforo 36 W

3,36

3,36

U49AA500

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

40,27

2,82

ud

5,03

%CI

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,0000 ud
45,0000 t
7,0000 %

Serv icio de entrega y recogida contenedor de 30 m³

90,00

90,00

5,00

225,00

315,00

22,05

Canon de v ertido RCD no peligroso inerte limpio
Costes indirectos..(s/total)

TOTAL PARTIDA ....................................................

43,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D28AOPBN ALUMBRADO DE EMERGENCIA

SUBCAPÍTULO D50PBN CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPBN PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPBN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

U01AA007

ud

0,2500 h

EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES
ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nov a N6, de superficie o empotrado, de
320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con
difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conex ionado.
Oficial primera

16,78

4,20

74,92

74,92

3,18

3,18

82,30

5,76

U31AO025

1,0000 ud

Bloque autónomo emergencia DAISALUX NOVA N6

U31AO050

1,0000 ud

Conjunto etiquetas y pequeño material

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

ComprobaPBN

ud

Comprobacio de cabal i ajust valvules
ud. Comprobació de cabal i ajust de v àlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe
Sin descomposición

D50PO210PBN

ud

Desinfeccio canonades
ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marx a
Sin descomposición

88,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBCAPÍTULO D51PBN SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PBN MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs
Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x 600 40 W, 3900LM 400K
40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat
esp. alt confort v isual, col·locat encastat.

ES1000APBN

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

49,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D36PBN COMPTATGE SISTEMA TREND
u

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a.

A0122000

0,2000 h

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,2000 h

Manobre

16,61

3,32

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

0,11

0,11

B7711A0A

1,5000 M

0,15

0,23

Cinta adhesiv a

2,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN80 connex ió embridada, QP = 40
m3 / h i PN25, distància entre v ies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

ES1000FPBN
2.604,44

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

A0122000

0,2000 h

Oficial 1a paleta

12,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A0140000

0,2000 h

Manobre

16,61

3,32

B56ZU001

1,0000 U

Part prop.elem.aux .p/fix accio,col.locació plaques policarbonat c

2,97

2,97

EW7731M6000BN

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

0,11

0,11

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connex ió embridada, QP = 25
m3 / h i PN25, distància entre v ies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

u

2.255,44

Manobre

B7711A0A

1,2000 M

Cinta adhesiv a

ES1000DPBN

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a
Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3 / h, DN32, Tº Max
130 ° C i distància entre v ies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

U

u

0,18
1,09

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli
Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a i amb fix acions mecàniques.

0,3000 h

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,4000 h

Manobre

16,61

3,68
6,64

B0D31000

0,1200 m3 Llata fusta pi

207,00

24,84

TOTAL PARTIDA ....................................................

182,73

35,16

E243423APBN

U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes
Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
Sin descomposición

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a
Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3 m3 / h, DN25, Tº
Max 130 ° C i distància entre v ies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

TOTAL PARTIDA ....................................................

65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

0,91

0,15

A0122000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
EW1101CC280BN

16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

0,0550 h

1.481,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
u

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Sin descomposición

EW1101CC390BN

ES1000BPBN

TOTAL PARTIDA ....................................................

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connex ió embridada, QP = 10
m3 / h i PN16, distància entre v ies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
TOTAL PARTIDA ....................................................

8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
EW7731M4800BN

2,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

u

750,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

SUBAPARTADO D28AFSPBN ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

EW7731M7000BN

20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

u

337,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

D28AFS1PBN

IMPORTE

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³
ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos
inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico),
por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máx ima de 50 km a
la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en v ertedero). Se incluy e en el precio el alquiler
del contenedor.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

D28AO025PBN

SUBTOTAL

ES1000EPBN

H

178,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja
Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les
obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

A012N000

1,0000 h

Oficial 1a d'obra pública

15,46

15,46

A013N000

1,0000 H

Ajudant neteja

15,85

15,85

TOTAL PARTIDA ....................................................

31,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

APARTADO 1.1PBN EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H1411111PBN

B1411111

u

1,0000 u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
Casc seguretat p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

6,77

B145K4B9

B1421110

1,0000 u

u

1,0000 u

6,77

B1463253

5,31

TOTAL PARTIDA ....................................................

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

52,10

u

1,0000 u

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

55,73

H1423230PBN

H1464420PBN

1,0000 u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc
Ulleres de seguretat per a tall ox iacetilènic, amb muntura univ ersal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb v isors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Ulleres p/tall ox iacet.,muntura acer/PVC,v isors D=50mm.fosc

4,61

4,61

B1464420

TOTAL PARTIDA ....................................................

H142AC60PBN

B142AC60

u

1,0000 u

7,50

B142BA00

1,0000 u

7,50
B1465376

6,48

H146J364PBN

6,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

B1431101

u
1,0000 u

B146J364

B1433115

1,0000 u

0,24

0,24

u

1,0000 u

H1474600PBN
B1474600

14,00

u

0,24
1,0000 u

H147D501PBN

14,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

B1441201

u
1,0000 u

u

14,00

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.
Mascareta autofiltrant contra polsims i v apors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405
Mascareta autofiltrant c/polsim+v ap.tòx .

B147D501
0,70

B1445003

1,0000 u

B147L005
1,56

B1455710

1,0000 u

1,56

2,20

B147M007

B1459630

1,0000 u

2,20

5,05

B147N000

B145B002

1,0000 u

5,05

5,27

1,0000 u

Sistema anticaiguda amb un arnès anticaiguda+tirants,incorp.subs

u

B1481242

1,0000 u

Ap.ancoratge p/prot.indiv id.caiguda alç.

43,30

u

1,0000 u

Arnès seient solidari eq.prot.indiv id.caigudes alç.

86,07

u

43,30
43,30

86,07
86,07

1,0000 u

Faixa prot.dorsolumbar
Faix a de protecció dorsolumbar
Faix a prot.dorsolumbar

21,84

u

21,84
21,84

1,0000 u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butx aques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

5,27

22,97

22,97

5,27

22,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

H145K397PBN

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màx ima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

B1485140

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

36,78

251,52

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.
Arnès de seient solidari a equip de protecció indiv idual per a prev enció de caigudes d'alçària, homologat segons
UNE-EN 813

H1485140PBN

1,0000 u

251,52

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

B145K397

251,52

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció indiv idual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
u

13,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
H1481242PBN

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes v iv es, niv ell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants protecció c/riscs mecànics niv ell 2

13,19

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist
Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuix a, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganx ament d'arnès anticaiguda i siv ella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

5,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

13,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
H145B002PBN

Cinturó antiv ib.,ajust./transpi.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
H147N000PBN

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de
dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

2,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
u

2,20

Cinturó antivib.,ajust./transpi.
Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable

2,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1459630PBN

2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
H147M007PBN

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx ú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautx ú+cotó,subj.canell

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox .folr.

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
u

24,01

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix , de 120 kg de resistència a la perforació, pintades
amb pintures epox i i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

1,56

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1455710PBN

24,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
H147L005PBN

Mascareta,protecció respiratòria
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Mascareta,protecció respiratòria

24,01

TOTAL PARTIDA ....................................................
0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
u

Parella botesbaix es,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,p

0,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1445003PBN

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,
Parella de botes baix es de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al
crom, amb env oltant del turmell encoix inat, amb llengüeta de manx a de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
H1441201PBN

5,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN
397 i UNE-EN 458
Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
u

5,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1433115PBN

1,0000 u

6,48

Protector auditiu tap escuma
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu tap escuma

Parella botes mitja cany a

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H1431101PBN

Parella botes mitja canya
Parella de botes de mitja cany a, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

TOTAL PARTIDA ....................................................

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat
transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

u

7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
u

1,0000 u

55,73

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1465376PBN

TOTAL PARTIDA ....................................................

H142BA00PBN

55,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g
Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de v idre
v ulcanitzada d'1,35 mm de gruix , amb v isor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV v ul.g

u

4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

52,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

B1423230

52,10

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb env oltant del turmell encoix inat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
u

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
H1463253PBN

5,31

SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA ....................................................

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ersal, amb v isor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.

PRECIO

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màx ima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420

6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

CANTIDAD UD RESUMEN

H145K4B9PBN

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1421110PBN

CÓDIGO

u
1,0000 u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

12,40

12,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

36,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,40

36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

H1485800PBN
B1485800

u
1,0000 u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

16,97

16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

B1488580

u
1,0000 u

Davantal p/sold.,serratge
Dav antal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Dav antal p/sold.,serratge

23,58

CANTIDAD UD RESUMEN
u

16,97

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1488580PBN

CÓDIGO
HBBAF004PBN

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.
Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

B148B580

1,0000 u

23,58

1,0000 h

Manobre

16,61

17,94

BBBAD004

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,adv ertència,tex t negre s/groc,rect.,cantel

12,31

12,31

BBBAF004

1,0000 u

Seny al adv ert.,normalitzada negre s/groc,triangular,cantell neg.

9,04

9,04

25,39

23,58

HBC19081PBN

m

B15B0002

1,0000 u

25,39

60,72

60,72

TOTAL PARTIDA ....................................................

60,72

Manobre

1,0000 m

Cinta balisament

D0B27100

0,1200 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

m

A0140000

0,1200 h

Manobre

BBC1D000

1,0000 m

Garlanda abalisament reflectora

D0B27100

0,1200 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

u

Manobre

16,61

1,61

21,44

21,44

1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

B0A62F00

0,6000 u

Tac acer D=10mm,carg./v oland./fem.

0,78

0,47

B0DZ4000

0,2000 m

Fleix

0,16

0,03

APARTADO 1.3PBN IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

B1511215

1,2000 m2 Xarx a 4mm,poliam.n/regen.tenac.alt.,80x 80mm,corda
perim.poliam.,

0,15

0,18

H15Z1001PBN

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,48

h

A0121000

1,0000 h

Oficial 1a

19,83

20,53

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

17,19

0,1000 h

Oficial 1a

19,83

2,07

A0140000

0,1000 h

Manobre

16,61

1,74

B0AC112D

1,2000 m

Cable acer galv .ríg.,composició 1x 7+0,D=9mm

0,98

1,18

HQU2D102PBN

TOTAL PARTIDA ....................................................

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

18,23

BBL11102

1,0000 u

Placa triangular,70cm pintura reflectora,2usos

29,30

29,30
47,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

10,96

10,96

TOTAL PARTIDA ....................................................

Manobre

16,61

4,24

1,0000 u

Planx a elèct. p/menjars,60x 45cm,p/2 usos

47,20

47,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

A0150000

0,0500 h

Manobre especialista

17,19

3,74

BQU2E002

1,0000 u

Forn microones,p/2usos

81,12

81,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante
Seny al de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transv ersal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color v ermell, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge inclòs
16,61

17,69

Seny al prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda tr

5,76

5,76

Cartell ex plic.seny al,prohibició,tex t negre s/v ermell,rect.,cant

8,39

8,39

A0140000

0,1000 h

Manobre

16,61

3,42

BQU2GF00

1,0000 u

Recipient p/escombraries,100l

48,21

48,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU2P001PBN

1,0000 h

Manobre

BBBAC005

1,0000 u

Seny al indicativ a ubicació ex t.inc.,normalitzada blanc s/v ermell

u

16,61

17,45

7,44

7,44

0,0500 h

Manobre

BQZ1P000

1,0000 u

Penja-robes dutx a

BBBAE001

1,0000 u

31,84

HQUA1100PBN
BQUA1100

5,11

0,89

0,86

0,86

u

1,75

1,0000 u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

103,70

103,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

103,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
HQUZM000PBN
24,89

A0140000

h
1,0000 h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions
Mà d'obra per a neteja i conserv ació de les instal.lacions
Manobre

16,61

17,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.

16,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs
Penja-robes per a dutx a, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
HBBAE001PBN

51,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v
Seny al indicativ a de la ubicació d'equips d'ex tinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons v ermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

A0140000

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

84,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
HBBAC005PBN

51,44

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs
Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1,0000 u

0,1500 h

BQU2D102

HQU2GF01PBN

Senyal manual p/senyalis.
Seny al manual per a seny alista

1,0000 u

A0140000

HQU2E001PBN

TOTAL PARTIDA ....................................................

BBBAD015

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs
Planx a elèctrica per a escalfar menjars, de 60x 45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

BBBAA005

u

4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Manobre

37,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

A0121000

1,0000 h

23,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fix at en ancoratges de serv ei i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

2,25

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.
Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

u

1,37

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,07

16,61

HBBAA005PBN

0,10

Llumenera làmpada fix a color ambre

19,83

Seny al manual p/seny alis.

0,82

0,0500 h

Manobre

1,0000 u

0,08

1,0000 u

Oficial 1a

BBB2A001

2,07

0,08

BBC1JF00

0,1000 h

u

16,61

A0140000

0,1000 h

HBB20005PBN

0,10

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs
Llumenera amb làmpada fix a de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

u

0,82

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge
Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

A0121000

HBB11111PBN

0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

HBC1JF01PBN

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,
Protecció col.lectiv a horitzontal d'obertures amb x arx a per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x 80 mm de pas de malla, corda perimetral
de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la x arx a, fix ada amb fleix i tacs d'ex pansió i amb el desmuntatge inclòs

m

1,12

0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO 1.2PBN SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

H152J105PBN

16,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

H151A1K1PBN

0,0650 h

BBC19000

HBC1D081PBN

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió
Banqueta aïllant de potes fix es per a treballs en tensió, segons UNE 204001
Banqueta aïll.,potes fix es,p/treb.tensió

A0140000

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
u

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

25,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

H15B2002PBN

39,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge
Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Maniguets espatl. p/sold.,serratge

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

SUBTOTAL

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H148B580PBN

PRECIO

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
Seny al d'adv ertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU1531APBN
5,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
BQU1531A

mes Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc
Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x 2,3x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix , rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lav abo col.lectiu amb 3 aix etes, 2 plaques turques, 2 dutx es, mirall i complements de bany , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 3,7x 2,3x 2,3m,inst.lampist.

224,78

224,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

224,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

HQU1H53APBN

BQU1H53A

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat menjador 6x 2,3x 2,6m,inst.lampist.

146,78

146,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

BQU1A50A

U01FY105PBS

156,78

h

U01FY205PBS

Oficial 1ª calefactor

156,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

U01FY310PBS

Manobre

16,61

6,40

BQU27500

0,2500 u

Taula fusta,p/6pers.p/4 usos

43,35

10,84

h

Oficial primera climatización
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,24

U01FY620PBS

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

h

Encargado especializado instalación eléctrica
Sin descomposición

A0140000

0,1500 h

Manobre

16,61

2,95

BQU25500

0,2500 u

Banc fusta,p/3pers.p/4 usos

43,15

10,79

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,74

U01FY625PBS

h

Oficial especializado instalación eléctrica
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs
Armari metàl.lic indiv idual doble compartiment interior, de 0,4x 0,5x 1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

ELEMENTO U01FY9PBS INFORMÁTICA

A0140000

0,2500 h

Manobre

16,61

6,00

BQU22303

1,0000 u

Armari metàl.lic,indiv idual,0,4 0,5x 1,8m,p/3 usos

48,25

48,25

U01FY905PBS

TOTAL PARTIDA ....................................................

h

u

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

0,3750 h

Oficial 1a lampista

BQU2QJ00

1,0000 u

Pica rentar plats+aix e.+desguàs

20,49

13,70

163,46

163,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBAPARTADO U01FZPBS VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PBS PINTURAS
U01FZ101PBS

A0140000

1,0000 h

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

16,61

D01EA025PBS

17,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

m²

17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
HQUAP000PBN
BQUAP000

u
1,0000 u

Curs.prim.aux+socorr
Curset de primers aux ilis i socorrisme
Curs.prim.aux +socorr

177,50

A0121000

6,0000 h

177,50

19,83

123,17

1,0000 u

14,66

6,30

6,30

0,44
6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m²

LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE
m². Lev antado de falso techo desmontable de escay ola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprov echable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios aux iliares de obra y p.p. de
costes indirectos, según NTE/ADD-12.

U01AA011

0,2250 h

Peón suelto

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

14,66

3,30

3,30

0,23

TOTAL PARTIDA ....................................................

APARTADO 1.5PBN MEDICINA PREVENTIVA

BQUAM000

Costes indirectos..(s/total)

123,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

u

Peón suelto

7,0000 %

D01GD010PBS

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQUAM000PBN

0,4300 h

%CI

APARTADO D01GPBS DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS

Reunió comitè S/S 6 pers.
Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
Oficial 1a

U01AA011

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
u

DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR
m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó rev estimiento similar de una de sus caras
y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros a pie de carga, medios aux iliares de
obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.

177,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

H16F1003PBN

15,50

SUBCAPÍTULO D01PBS DEMOLICIONES
APARTADO D01EPBS DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS

Formació Seg.Salut
Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Manobre

Oficial 1ª pintor

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO 1.4PBN DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
h

h

177,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

H16F1004PBN

36,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs
Pica per a rentar plats amb desguàs i aix eta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A012J000

18,00

Técnico programador

54,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
HQU2QJ02PBN

20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
u

16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO U01FY6PBS ELECTRICIDAD

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

HQU22301PBN

16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

ELEMENTO U01FY3PBS CLIMATIZACIÓN

0,3500 h

u

h

Sin descomposición

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

HQU25201PBN

16,00

Sin descomposición

ELEMENTO U01FY2PBS CALEFACCIÓN

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

TOTAL PARTIDA ....................................................

Oficial 1ª fontanero

156,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU27502PBN

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

mes Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de v estidors de 8,2x 2,5x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix ,
rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat v estidor 8,2x 2,5x 2,3m

SUBTOTAL

146,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HQU1A50APBN

PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTOL 4 PLANTA BAIXA SUD
SUBCAPÍTULO U01PBS MANO DE OBRA
APARTADO U01FPBS MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPBS INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PBS FONTANERÍA

mes Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de menjador de 6x 2,3x 2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix , rev estiment de
parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aix eta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Reconeixement med.
Reconeix ement mèdic
Reconeix ement med.

30,00

SUBCAPÍTULO D14PBS ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS

30,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
HQUA2100PBN
BQUA2100

u
1,0000 u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

103,08

103,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

103,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
HQUA3100PBN

BQUA3100

u

1,0000 u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

67,27

67,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

67,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

27 de agosto de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

APARTADO D14APBS SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPBS SOSTRE TIPUS PLAQUES

APARTADO BEU6PBS MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PBS MANÒMETRE

D14AP195PBS

BEU6U001PBS

m²

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila
Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x 600 mm i 20 mm de gruix , cantell recte,
sistema desmuntable amb estructura d'hacer galv anitzat v ist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de
600x 600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a max im
TOTAL PARTIDA ....................................................

28,00

SUBCAPÍTULO D16PBS AISLAMIENTOS
APARTADO D16APBS AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPBS INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPBS CANALIZACIONES

0,0500 h

Ay udante

U15AM004

1,0500 m

Coquilla ISOVER 1 1/4" 42 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

FoFCCLd20PBS

14,86

0,74

2,95

3,10

3,84

0,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

4,11

U01AA009

m

0,0500 h

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 48 mm para tuberías de 1 1/2", colocada.
Ay udante

14,86

0,74

U15AM005

1,0500 m

Coquilla ISOVER 1 1/2" 48 mm BT-LV desnuda 30 mm

3,20

3,36

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

4,10

0,29

1,1000 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,09

1,20

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=20x

2,00

2,00

coelA22Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

mo004

0,0500 h

mo005

0,0500 h

%0200

2,0000 %

0,0500 h

Ay udante

U15AM007

1,0500 m

Coquilla ISOVER 2 1/2" 76 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

14,86

0,74

3,95

4,15

4,89

0,34

2,08
0,14

Oficial 1º fontanero

16,18

0,81

Ay udante fontanero

14,68

0,73

Medios aux iliares

6,96

0,14

TOTAL PARTIDA ....................................................
4,39

FoFCCLd25PBS

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.

U01AA009

2,08
0,02

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.

AB115028AZ

0,9600 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,20

1,15

TNIRCL2574

1,0000 m

3,01

3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=25x

coelA28Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

D16AQF109PBS

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

mo004

0,0500 h

mo005

0,0500 h

%0200

2,0000 %

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

5,23

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 4"-40 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 40 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 114 mm para tuberías de 4", colocada.

U01AA009

0,1000 h

Ay udante

14,86

1,49

U15AM023

1,0500 m

Coquilla ISOVER 4" 114 mm BT-LV desnuda 40 mm

7,50

7,88

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

9,37

0,66
10,03

FoFCCLd40PBS

m

SUBCAPÍTULO D25PBS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PBS PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PBS PURGADOR AUTOMÀTIC
Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició v ertical i v àlv ula d'obturació incorporada, amb rosca de
3/8" de diàmetre
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

APARTADO BEU5PBS TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PBS TERMÒMETRE
BEU57555PBS

u

2,32
0,14

Oficial 1º fontanero

16,18

0,81

Ay udante fontanero

14,68

0,73

Medios aux iliares

8,16

0,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

2,32
0,02

8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS

BEU11113PBS

7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

TNIRCL2074

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D16AQF107PBS

10,58

AB115022AZ

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
D16AQF105PBS

TOTAL PARTIDA ....................................................

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 42 mm para tuberías de 1 1/4", colocada.

U01AA009

IMPORTE

APARTADO D25DPBS DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanePBS Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPBS Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPBS Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS

m

SUBTOTAL

Sin descomposición

Sin descomposición

D16AQF104PBS

u

PRECIO

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p
de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento
alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación
en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

AB115040AZ

0,7000 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,55

1,09

TNIRCL4011

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR11/Serie 5
D=40x 3,7

6,09

6,09

coelA42Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

mo004

0,0700 h

mo005

0,0700 h

%0200

2,0000 %

3,35

3,35

0,02

0,14

Oficial 1º fontanero

16,18

1,13

Ay udante fontanero

14,68

1,03

Medios aux iliares

12,83

0,26

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C
Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO FoHPBS Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPBS Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
FoHCCLd20PBS

m

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

AB115022AZ

2,5600 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,09

2,79

TNIRCL2074

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=20x

2,00

2,00

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 30mm de e

7,05

7,05

22,2200 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

0,02

0,44
0,81

coelX20Xa
adcoel520
mo004

0,0500 h

Oficial 1º fontanero

16,18

mo005

0,0500 h

Ay udante fontanero

14,68

0,73

%0200

2,0000 %

Medios aux iliares

13,82

0,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

SUBAPARTADO D25DAPBS TUBERÍA DE ACERO

SUBAPARTADO D26LLPBS LLAVES COMPUERTA

D25DA020PBS

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

mE20VC020PBS

m

ud

PRECIO

SUBTOTAL

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.
Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer inox colocada
mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

U01FY105

0,1000 h

Oficial 1ª fontanero

16,00

1,60

mO01OB200

1,0000 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,54

20,54

U01FY110

0,1000 h

Ay udante fontanero

13,50

1,35

mP17FE250

2,0000 ud

Brida plana roscada Zn DN 65 mm.

15,65

31,30

U24HA004

1,0000 m

Tubo acero galv anizado 1" DN 25

6,33

6,33

mP17XC020

1,0000 ud

Válv ula compuerta metal (bridas) DN60

143,49

143,49

U24HD010

1,4000 ud

Codo acero galv anizado 90° 1"

1,71

2,39

%CI0300

3,0000 %

Costes Indirectos

195,33

5,86

U24HD110

0,0400 ud

Manguito acero galv anizado 1"

1,23

0,05

U24HD210

0,8000 ud

T acero galv anizado 1"

2,44

1,95

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

13,67

0,96

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

14,63

mE20VC040PBS

ud

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN100 mm.
Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 4" (100 mm.) de diámetro, d'acer inox idable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

mO01OB200

1,0000 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,54

20,54

mP17FE270

2,0000 ud

Brida plana roscada Zn DN 100 mm.

24,12

48,24

mP17XC040

1,0000 ud

Válv ula compuerta metal (bridas) DN100

192,68

192,68

%CI0300

3,0000 %

Costes Indirectos

261,46

7,84

U01FY105

0,1500 h

Oficial 1ª fontanero

16,00

2,40

U01FY110

0,1500 h

Ay udante fontanero

13,50

2,03

U24HA005

1,0000 m

Tubo acero galv anizado 1 1/4" DN 32

9,02

9,02

U24HD013

1,4000 ud

Codo acero galv anizado 90° 1 1/4"

2,98

4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U24HD113

0,0400 ud

Manguito acero galv anizado 1 1/4"

2,17

0,09

U24HD213

0,8000 ud

T acero galv anizado 1 1/4"

4,33

3,46

SUBAPARTADO D28LLPBS TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

21,17

1,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

D28LL1PBS

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

Sin descomposición

22,65

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,2000 h

Oficial 1ª fontanero

16,00

3,20

U01FY110

0,2000 h

Ay udante fontanero

13,50

2,70

U24HA007

1,0000 m

Tubo acero galv anizado 2" DN 50

14,66

14,66

U24HD019

1,4000 ud

Codo acero galv anizado 90° 2"

5,84

8,18

U24HD119

0,0400 ud

Manguito acero galv anizado 2"

4,68

0,19

U24HD219

0,8000 ud

T acero galv anizado 2"

8,53

6,82

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

35,75

2,50

SUBCAPÍTULO D28PBS ILUMINACIÓN
APARTADO D28APBS ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AFSPBS ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
D28AFS1PBS

38,25

D34JA012PBS

ud

Sin descomposición
110,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

APARTADO D25LPBS LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPBS LLAVES DE ESFERA
D25LL3PBS

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox
Vàlv ula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

77,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
D25LL4PBS

U01AA007

0,6000 h

Oficial primera

16,78

U01AA009

0,6000 h

Ay udante

14,86

8,92

U35JA004

1,0000 ud

Puerta cortafuegos EI2/45/C5 1H-900 mm

162,45

162,45

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

181,44

12,70
194,14

SUBCAPÍTULO D36PBS COMPTATGE SISTEMA TREND
EW7731M5200BS

u

106,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connex ió embridada, QP = 15
m3 / h i PN25, distància entre v ies 270mm, amb comunicació M-BUS.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

Valula esfera palanca 2" inox
Vàlv ula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.

1.776,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
EW7731M4800BS

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Sin descomposición

D25LL5PBS

PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm
ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensay os de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente;
Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o v alor mínimo que debe
cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2
y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la
puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar v estíbulos de
independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible de 900x 2000 mm con
doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor,
mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

TOTAL PARTIDA ....................................................

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox
Vàlv ula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.
TOTAL PARTIDA ....................................................

49,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D34PBS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO D34JPBS PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO D34JAPBS PUERTAS METÁLICAS

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=104.2mm 2B
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 104.2 mm de diàmetre nominal 2B, i col.locat superficialment.

TOTAL PARTIDA ....................................................

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs
Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x 600 40 W, 3900LM 400K
40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat
esp. alt confort v isual, col·locat encastat.
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
m

u

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

D25DA080PBS

850,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

U01FY105

269,30

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi
Accessoris v aris per instal·lació acer inox idable. Tes-colzes-filtres A-316L.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D25DA050PBS

201,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
D25DA030PBS

IMPORTE

u

146,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connex ió embridada, QP = 10
m3 / h i PN16, distància entre v ies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

1.481,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
EW1101CC390BS

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a
Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3 / h, DN32, Tº Max
130 ° C i distància entre v ies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

182,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
EW1101CC280BS

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a
Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3 m3 / h, DN25, Tº
Max 130 ° C i distància entre v ies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

178,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO D49PBS GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPBS RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PBS RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
D49FL171F6PBS

U49AA071
U49AA500
%CI

ud

1,0000 ud
45,0000 t
7,0000 %

H1411111PBS

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³
ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos
inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico),
por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máx ima de 50 km a
la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en v ertedero). Se incluy e en el precio el alquiler
del contenedor.
Serv icio de entrega y recogida contenedor de 30 m³

90,00

90,00

5,00

225,00

315,00

22,05

Canon de v ertido RCD no peligroso inerte limpio
Costes indirectos..(s/total)

B1411111

H1421110PBS

B1421110
337,05

u

1,0000 u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
Casc seguretat p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

1,0000 u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.

20,00

Desinfeccio canonades
ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marx a

H142AC60PBS

B142AC60

750,00

H142BA00PBS

u

1,0000 u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc
Ulleres de seguretat per a tall ox iacetilènic, amb muntura univ ersal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb v isors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Ulleres p/tall ox iacet.,muntura acer/PVC,v isors D=50mm.fosc

u

B142BA00

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,2000 h

Manobre

16,61

3,32

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

0,11

0,11

B7711A0A

1,5000 M

0,15

0,23

Cinta adhesiv a

H1431101PBS

1,0000 u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV v ul.g

B1431101

12,28
16,61

3,32

2,97

2,97

0,11

0,11

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

1,0000 u

B1433115

8,86

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat
transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

B7711A0A

1,2000 M

Cinta adhesiv a

B1441201
16,61

0,91

1,0000 u

Protector auditiu tap escuma

0,24

u

0,15

0,18

1,0000 u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

14,00

u
1,0000 u

Mascareta autofiltrant c/polsim+v ap.tòx .

0,70

1,09

B1445003

0,3000 h

Oficial 1a paleta

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A0140000

0,4000 h

Manobre

B0D31000

0,1200 m3 Llata fusta pi

12,28
16,61

6,64
24,84

H1455710PBS

TOTAL PARTIDA ....................................................

u
1,0000 u

u

35,16
B1455710

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0,70
0,70

Mascareta,protecció respiratòria
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Mascareta,protecció respiratòria

1,56

1,56

1,0000 u

1,56

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx ú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautx ú+cotó,subj.canell

2,20

2,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes
Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Sin descomposición

H1459630PBS

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS
H

14,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,68

207,00

14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli
Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a i amb fix acions mecàniques.

ES1000EPBS

0,24

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.
Mascareta autofiltrant contra polsims i v apors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405

ES1000DPBS

U

0,24

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN
397 i UNE-EN 458

H1445003PBS

E243423APBS

6,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

A0122000

6,48

Protector auditiu tap escuma
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
U

6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
H1441201PBS

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.
Manobre

7,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0,0550 h

u

2,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

A0140000

7,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1433115PBS

Oficial 1a paleta

B7711A00

7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.
Manobre

ES1000BPBS

u

6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Part prop.elem.aux .p/fix accio,col.locació plaques policarbonat c

4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,2000 h

4,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,2000 h

1,0000 U

4,61

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g
Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de v idre
v ulcanitzada d'1,35 mm de gruix , amb v isor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a.

B56ZU001

5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D51PBS SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PBS MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

A0140000

5,31

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,2000 h

5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

A0122000

6,77

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ersal, amb v isor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Sin descomposición

ES1000FPBS

6,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

A0122000

6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

B1423230

Comprobacio de cabal i ajust valvules
ud. Comprobació de cabal i ajust de v àlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

u

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

ES1000APBS

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1423230PBS

Sin descomposición

ud

SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBCAPÍTULO D50PBS CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPBS PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPBS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

D50PO210PBS

PRECIO

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ud

CANTIDAD UD RESUMEN

APARTADO 1.1PBS EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

TOTAL PARTIDA ....................................................

ComprobacPBS

CÓDIGO

B1459630

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja
Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les
obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

A012N000

1,0000 h

Oficial 1a d'obra pública

15,46

15,46

A013N000

1,0000 H

Ajudant neteja

15,85

15,85

1,0000 u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de
dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

5,05

5,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
H145B002PBS

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

31,31
B145B002

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

1,0000 u

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes v iv es, niv ell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants protecció c/riscs mecànics niv ell 2

5,27

5,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
H145K397PBS

B145K397

u

1,0000 u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màx ima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

36,78

36,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

H145K4B9PBS

B145K4B9

u

1,0000 u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

52,10

B1485800

B1463253

1,0000 u

u
1,0000 u

52,10

H1488580PBS

B1464420

1,0000 u

u

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

55,73
55,73

Parella botes mitja canya
Parella de botes de mitja cany a, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
5,68

H148B580PBS

B148B580

B1465376

1,0000 u

1,0000 u

5,68

u

H15B2002PBS

B146J364

1,0000 u

2,20

H151A1K1PBS

24,01
24,01

2,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

B1474600

u
1,0000 u

13,19
13,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

B147D501

u

1,0000 u

251,52

u
1,0000 u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió
Banqueta aïllant de potes fix es per a treballs en tensió, segons UNE 204001
Banqueta aïll.,potes fix es,p/treb.tensió

B147L005

1,0000 u

0,1000 h

Oficial 1a

19,83

0,1000 h

Manobre

16,61

1,73

B0A62F00

0,6000 u

Tac acer D=10mm,carg./v oland./fem.

0,78

0,47

B0DZ4000

0,2000 m

Fleix

B1511215

1,2000 m2 Xarx a 4mm,poliam.n/regen.tenac.alt.,80x 80mm,corda
perim.poliam.,

m

B147M007

1,0000 u

43,30

251,52

A0121000

0,1000 h

Oficial 1a

19,83

2,07

A0140000

0,1000 h

Manobre

16,61

1,74

B0AC112D

1,2000 m

Cable acer galv .ríg.,composició 1x 7+0,D=9mm

0,98

1,18

u

B147N000

1,0000 u

1,0000 h

Manobre

16,61

18,23

BBL11102

1,0000 u

Placa triangular,70cm pintura reflectora,2usos

29,30

29,30

HBB20005PBS

u

43,30

BBB2A001

1,0000 u

B1481242

1,0000 u

86,07

HBBAA005PBS

u

86,07
86,07

Faixa prot.dorsolumbar
Faix a de protecció dorsolumbar

Senyal manual p/senyalis.
Seny al manual per a seny alista
Seny al manual p/seny alis.

Faix a prot.dorsolumbar

21,84

21,84

B1485140

1,0000 u

21,84

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butx aques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

22,97

22,97

10,96

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante
Seny al de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transv ersal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color v ermell, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

17,69

BBBAA005

1,0000 u

Seny al prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda tr

5,76

5,76

BBBAD015

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,prohibició,tex t negre s/v ermell,rect.,cant

8,39

8,39

HBBAC005PBS

u

A0140000

1,0000 h

Manobre

BBBAC005

1,0000 u

Seny al indicativ a ubicació ex t.inc.,normalitzada blanc s/v ermell

17,45

7,44

7,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

HBBAE001PBS
12,40

16,61

24,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

31,84

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v
Seny al indicativ a de la ubicació d'equips d'ex tinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons v ermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

22,97

BBBAE001

12,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

u
1,0000 u

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.

5,11

5,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,40

5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

27 de agosto de 2018

10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

10,96

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1485140PBS

47,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

4,99

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
H1481242PBS

4,48

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

43,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
u

0,03
0,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147N000PBS

0,16
0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.
Arnès de seient solidari a equip de protecció indiv idual per a prev enció de caigudes d'alçària, homologat segons
UNE-EN 813
Arnès seient solidari eq.prot.indiv id.caigudes alç.

2,07

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fix at en ancoratges de serv ei i amb el desmuntatge inclòs

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
u

60,72

TOTAL PARTIDA ....................................................

HBB11111PBS

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147M007PBS

60,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció indiv idual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795
Ap.ancoratge p/prot.indiv id.caiguda alç.

60,72

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
u

25,39

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,
Protecció col.lectiv a horitzontal d'obertures amb x arx a per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x 80 mm de pas de malla, corda perimetral
de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la x arx a, fix ada amb fleix i tacs d'ex pansió i amb el desmuntatge inclòs

251,52

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147L005PBS

25,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist
Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuix a, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganx ament d'arnès anticaiguda i siv ella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
Sistema anticaiguda amb un arnès anticaiguda+tirants,incorp.subs

25,39

A0121000

H152J105PBS
13,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147D501PBS

Maniguets espatl. p/sold.,serratge

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cinturó antivib.,ajust./transpi.
Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable
Cinturó antiv ib.,ajust./transpi.

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge
Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
H1474600PBS

23,58

APARTADO 1.2PBS SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix , de 120 kg de resistència a la perforació, pintades
amb pintures epox i i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox .folr.

23,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
u

23,58

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H146J364PBS

1,0000 u

5,68
B15B0002

24,01

Dav antal p/sold.,serratge

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,
Parella de botes baix es de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al
crom, amb env oltant del turmell encoix inat, amb llengüeta de manx a de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella botesbaix es,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,p

16,97

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

16,97

Davantal p/sold.,serratge
Dav antal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Parella botes mitja cany a

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1465376PBS

16,97

B1488580

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb env oltant del turmell encoix inat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
55,73

SUBTOTAL

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
H1464420PBS

PRECIO

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.
Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
u

CANTIDAD UD RESUMEN

52,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1463253PBS

CÓDIGO
H1485800PBS

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màx ima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

HBBAF004PBS

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

17,94

BBBAD004

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,adv ertència,tex t negre s/groc,rect.,cantel

12,31

12,31

BBBAF004

1,0000 u

Seny al adv ert.,normalitzada negre s/groc,triangular,cantell neg.

9,04

9,04
39,29

HQU1A50APBS

0,0650 h

Manobre

16,61

1,12

BBC19000

1,0000 m

Cinta balisament

0,15

0,15

D0B27100

0,1200 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

0,82

0,10

BQU1A50A

1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
m
0,1200 h

Manobre

16,61

2,07

BBC1D000

1,0000 m

D0B27100

0,1200 kg

Garlanda abalisament reflectora

0,08

0,08

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

0,82

0,10

0,0500 h

Manobre

16,61

1,61

BBC1JF00

1,0000 u

Llumenera làmpada fix a color ambre

21,44

21,44

1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat v estidor 8,2x 2,5x 2,3m

u

2,25

23,05

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.
Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

1,0000 h

Oficial 1a

A0140000

1,0000 h

Manobre

20,53

0,3500 h

Manobre

16,61

6,40

BQU27500

0,2500 u

Taula fusta,p/6pers.p/4 usos

43,35

10,84

16,61

17,19
37,72

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs
Planx a elèctrica per a escalfar menjars, de 60x 45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,1500 h

Manobre

BQU2D102

1,0000 u

Planx a elèct. p/menjars,60x 45cm,p/2 usos

HQU25201PBS

u

A0140000

0,1500 h

Manobre

16,61

2,95

BQU25500

0,2500 u

Banc fusta,p/3pers.p/4 usos

43,15

10,79

HQU22301PBS

u

4,24

0,2500 h

Manobre

16,61

6,00

BQU22303

1,0000 u

Armari metàl.lic,indiv idual,0,4 0,5x 1,8m,p/3 usos

48,25

48,25

47,20

47,20

0,0500 h

Manobre especialista

BQU2E002

1,0000 u

Forn microones,p/2usos

51,44

HQU2QJ02PBS

u
0,3750 h

Oficial 1a lampista

BQU2QJ00

1,0000 u

Pica rentar plats+aix e.+desguàs

17,19

3,74

81,12

81,12

H16F1004PBS

h
1,0000 h

Formació Seg.Salut
Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Manobre

0,1000 h

Manobre

16,61

3,42

Recipient p/escombraries,100l

48,21

48,21

84,86

HQUAP000PBS

u

H16F1003PBS
51,63

1,0000 u

Curs.prim.aux +socorr

Manobre
Penja-robes dutx a

A0121000

u

BQUA1100

1,0000 u

16,61

0,89

0,86

0,86

6,0000 h

Oficial 1a

HQUAM000PBS
1,75

BQUAM000

u

A0140000

1,0000 h

1,0000 u

Reconeix ement med.

103,70

HQUA2100PBS

103,70
103,70

30,00

BQUA2100

u

30,00

1,0000 u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

103,08

103,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions
Mà d'obra per a neteja i conserv ació de les instal.lacions

103,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Manobre

16,61

HQUA3100PBS

17,19

BQUA3100

mes Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc
Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x 2,3x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix , rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lav abo col.lectiu amb 3 aix etes, 2 plaques turques, 2 dutx es, mirall i complements de bany , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 3,7x 2,3x 2,3m,inst.lampist.

224,78

u

17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

BQU1531A

30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU1531APBS

123,17

Reconeixement med.
Reconeix ement mèdic

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
h

123,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQUZM000PBS

19,83

APARTADO 1.5PBS MEDICINA PREVENTIVA

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

177,50

Reunió comitè S/S 6 pers.
Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
u

177,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQUA1100PBS

177,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs
Penja-robes per a dutx a, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

0,0500 h

17,19

Curs.prim.aux+socorr
Curset de primers aux ilis i socorrisme

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

1,0000 u

17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

BQZ1P000

16,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,0000 u

A0140000

177,16

APARTADO 1.4PBS DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

BQUAP000

BQU2GF00

u

13,70
163,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

HQU2P001PBS

20,49
163,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs
Pica per a rentar plats amb desguàs i aix eta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A012J000

A0140000

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU2GF01PBS

54,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs
Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0150000

13,74

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs
Armari metàl.lic indiv idual doble compartiment interior, de 0,4x 0,5x 1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU2E001PBS

17,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL PARTIDA ....................................................
19,83

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU2D102PBS

156,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

APARTADO 1.3PBS IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

A0121000

156,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

h

156,78

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

H15Z1001PBS

146,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs
Llumenera amb làmpada fix a de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

146,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

146,78

mes Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de v estidors de 8,2x 2,5x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix ,
rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
HBC1JF01PBS

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HQU27502PBS

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge
Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat menjador 6x 2,3x 2,6m,inst.lampist.

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

HBC1D081PBS

SUBTOTAL

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

PRECIO

mes Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de menjador de 6x 2,3x 2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix , rev estiment de
parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aix eta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
m

CANTIDAD UD RESUMEN

BQU1H53A

TOTAL PARTIDA ....................................................

HBC19081PBS

CÓDIGO
HQU1H53APBS

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
Seny al d'adv ertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

1,0000 u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

67,27

67,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

67,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

224,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

224,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO U22PBS CERRAJERÍA
APARTADO U22MPBS ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO U22MAPBBS ENREJADOS
U22MA105PBS

m²

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAPÍTOL 5 PLANTA PRIMERA NORD
SUBCAPÍTULO D27 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO D27J CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JL USOS VARIOS

Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado
Sin descomposición

D27JL005

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

59,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)
m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x 1,5 mm², en sistema monofásico, (activ o, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.

U01FY630

0,1300 h

Oficial primera electricista

16,00

2,08

U01FY635

0,1300 h

Ay udante electricista

14,00

1,82

U30JW120

1,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

0,42

U30JW001

2,0000 m

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

0,58

U30JW900

0,7000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,29

Sin descomposición
Redondeo...............................................................

0,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D27JL010

m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)
m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x 2,5 mm², en sistema monofásico, (activ o, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.

U01FY630

0,1300 h

Oficial primera electricista

16,00

2,08

U01FY635

0,1300 h

Ay udante electricista

14,00

1,82

U30JW120

1,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

0,42

U30JW002

2,0000 m

Conductor rígido 750V;2,5(Cu)

0,46

0,92

U30JW900

0,7000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,29

Sin descomposición
Redondeo...............................................................

0,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D27JT BANDEJAS PARA CIRCUITOS
D27JT105

m

BANDEJA UNEX DE 60x100 mm
m. Bandeja de u23x (pv c-m1 rohs) serie 66 de Unex , de color gris, perforada, de 60x 100 mm, sin separadores,
ref.66100, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes y montada sobre soportes horizontales.

U01FY630

0,3300 h

Oficial primera electricista

16,00

5,28

U01FY635

0,1650 h

Ay udante electricista

14,00

2,31

U30JW733

1,0000 m

Bandeja perforada 60x 100 mm ref. 66100

7,43

7,43

U30JW778

1,0000 ud

P.p. soporte horizontal b66 60x 100 mm

2,66

2,66

U30JW790

1,0000 ud

P.p. accesorios y elementos acabado b66 60x 100 mm

1,60

1,60

Sin descomposición
Redondeo...............................................................

1,35

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO D27K PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KA PUNTO DE LUZ SENCILLO
D27KA001

ud

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500
ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activ o, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo
univ ersal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco
respectiv o, totalmente montado e instalado.

U01FY630

0,3500 h

Oficial primera electricista

16,00

5,60

U01FY635

0,3500 h

Ay udante electricista

14,00

4,90

U30JW120

8,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

3,36

U30JW900

1,0000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,42

U30JW001

24,0000 m

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

6,96

U30NV382

1,0000 ud

Portalámparas para obra

0,75

0,75

U30KA001

1,0000 ud

Mecanismo Interruptor JUNG-501 U

4,65

4,65

U30KA006

1,0000 ud

Tecla sencilla marfil JUNG-AS 591

1,93

1,93

U30KA062

1,0000 ud

Marco simple JUNG-AS 581

1,22

1,22

Sin descomposición
Redondeo...............................................................

2,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

31,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D27KG PULSADORES
D27KG305

ud

PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA
ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de
cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido, caja registro, caja mecanismo univ ersal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectiv o en Zamak, totalmente montado e instalado.

U01FY630

0,2000 h

Oficial primera electricista

16,00

3,20

U01FY635

0,2000 h

Ay udante electricista

14,00

2,80

U30JW120

8,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

3,36

U30JW900

1,0000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,42

U30JW001

18,0000 m

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

5,22

U30NV382

1,0000 ud

Portalámparas para obra

0,75

0,75

U30KG305

1,0000 ud

Pulsador luz BJC-MEGA

19,07

19,07

Sin descomposición
Redondeo...............................................................

2,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

37,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

APARTADO D27O BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPSN BASES ESTANCAS
D27OD11PSN

ud

0,3500 h

Oficial primera electricista

16,00

5,60

U01FY635

0,3500 h

Ay udante electricista

14,00

4,90

U30JW125

8,0000 m

Tubo PVC rígido M 20/gp5

1,17

9,36

U30JW002

24,0000 m

Conductor rígido 750V;2,5(Cu)

0,46

11,04

U30OC510

1,0000 ud

Base enchufe superficie 10/16A JUNG-621 W

8,34

8,34

U30JW501

1,0000 ud

Caja estanca "plex o" D=80

1,45

1,45

U30JW900

1,0000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,42

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

D14AP195PPN

m²

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila
Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x 600 mm i 20 mm de gruix , cantell recte,
sistema desmuntable amb estructura d'hacer galv anitzat v ist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de
600x 600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a max im
Sin descomposición

SUBCAPÍTULO D16PPN AISLAMIENTOS
APARTADO D16APPN AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPPN INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPPN CANALIZACIONES

Redondeo...............................................................

2,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

43,99

D16AQF102PPN

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3/4"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 27 mm para tuberías de 3/4", colocada.

SUBCAPÍTULO U01PPN MANO DE OBRA
APARTADO U01FPPN MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPPN INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PPN FONTANERÍA

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

U15AM002

1,0500 m

Coquilla ISOVER 3/4" 27 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

U01FY105PPN

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Oficial 1ª fontanero
Sin descomposición
16,00

D16AQF107PPN

m

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

ELEMENTO U01FY2PPN CALEFACCIÓN
Oficial 1ª calefactor
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

Oficial primera climatización
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

h

0,0500 h

Ay udante

14,86

0,74

1,0500 m

Coquilla ISOVER 2 1/2" 76 mm BT-LV desnuda 30 mm

3,95

4,15

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

4,89

0,34

SUBCAPÍTULO D25PPN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PPN PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PPN PURGADOR AUTOMÀTIC
BEU11113PPN

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició v ertical i v àlv ula d'obturació incorporada, amb rosca de
3/8" de diàmetre
Sin descomposición

20,00

BEU57555PPN

Sin descomposición

u

18,00

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C
Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

TOTAL PARTIDA ....................................................

ELEMENTO U01FY9PPN INFORMÁTICA
Técnico programador
Sin descomposición
36,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS

APARTADO BEU6PPN MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PPN MANÒMETRE
BEU6U001PPN

u

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d
Sin descomposición

SUBAPARTADO U01FZPPN VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PPN PINTURAS
h

TOTAL PARTIDA ....................................................

Oficial 1ª pintor
Sin descomposición
15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U22PPN CERRAJERÍA
APARTADO U22MPPN ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO U22MAPPN ENREJADOS
m²

10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
TOTAL PARTIDA ....................................................

U22MA105PPN

12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

U01FZ101PPN

6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

APARTADO BEU5PPN TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PPN TERMÒMETRE

Oficial especializado instalación eléctrica
TOTAL PARTIDA ....................................................

h

5,23

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

U01FY905PPN

3,71

TOTAL PARTIDA ....................................................

Encargado especializado instalación eléctrica
TOTAL PARTIDA ....................................................

h

0,24

U15AM007

Sin descomposición

U01FY625PPN

3,47

U01AA009

ELEMENTO U01FY6PPN ELECTRICIDAD
U01FY620PPN

2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ELEMENTO U01FY3PPN CLIMATIZACIÓN
h

0,74

2,60

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.

16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

U01FY310PPN

14,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

h

28,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U01FY205PPN

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición

h

SUBTOTAL

SUBCAPÍTULO D14PPN ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APPN SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPPN SOSTRE TIPUS PLAQUES

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC
ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC
rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activ o, neutro y protección), incluido caja de registro "plex o" D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conex ión, totalmente montado e instalado.

U01FY630

CÓDIGO

APARTADO D25DPPN DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanePPN Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPPN Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPPN Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
FoFCCLd20PPN

m

Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

59,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

AB115022AZ

1,1000 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,09

1,20

TNIRCL2074

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=20x

2,00

2,00

coelA22Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

mo004

0,0500 h

mo005

0,0500 h

%0200

2,0000 %

2,08

2,08

0,02

0,14

Oficial 1º fontanero

16,18

0,81

Ay udante fontanero

14,68

0,73

Medios aux iliares

6,96

0,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

FoFCCLd40PPN

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

AB115040AZ

0,7000 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,55

1,09

TNIRCL4011

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR11/Serie 5
D=40x 3,7

6,09

6,09

coelA42Xa

1,0000 m

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

mo004

0,0700 h

mo005
%0200

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

mE20VC020PPN

ud

mO01OB200

1,0000 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,54

20,54

mP17FE250

2,0000 ud

Brida plana roscada Zn DN 65 mm.

15,65

31,30

mP17XC020

1,0000 ud

Válv ula compuerta metal (bridas) DN60

143,49

143,49

%CI0300

3,0000 %

Costes Indirectos

195,33

5,86

3,35

3,35
0,14

SUBAPARTADO D28LLPPN TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

Oficial 1º fontanero

16,18

1,13

D28LL1PPN

0,0700 h

Ay udante fontanero

14,68

1,03

2,0000 %

Medios aux iliares

12,83

0,26

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi
Accessoris v aris per instal·lació acer inox idable. Tes-colzes-filtres A-316L.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

ELEMENTO FoHPPN Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPPN Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

SUBCAPÍTULO D27PPN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO D27JPPN CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JLPPN USOS VARIOS

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

AB115022AZ

2,5600 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,09

2,79

TNIRCL2074

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=20x

2,00

2,00

coelX20Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 30mm de e

7,05

7,05

22,2200 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

0,02

0,44
0,81

adcoel520
mo004

0,0500 h

Oficial 1º fontanero

16,18

mo005

0,0500 h

Ay udante fontanero

14,68

0,73

%0200

2,0000 %

Medios aux iliares

13,82

0,28

D27JL005PPN

m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)
m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x 1,5 mm², en sistema monofásico, (activ o, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.

U01FY630

0,1300 h

Oficial primera electricista

16,00

2,08

U01FY635

0,1300 h

Ay udante electricista

14,00

1,82

U30JW120

1,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

0,42

U30JW001

2,0000 m

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

0,58

U30JW900

0,7000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,29

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

5,19

0,36

D27JL010PPN

m

14,10

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)
m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x 2,5 mm², en sistema monofásico, (activ o, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.

U01FY630

0,1300 h

Oficial primera electricista

16,00

2,08

U01FY635

0,1300 h

Ay udante electricista

14,00

1,82

SUBAPARTADO D25DAPPN TUBERÍA DE ACERO

U30JW120

1,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

0,42

D25DA000PPN

U30JW002

2,0000 m

Conductor rígido 750V;2,5(Cu)

0,46

0,92

0,1000 h

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=18mm,g=1mm,soldat capil.,mi
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, acabat
brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
Oficial 1ª fontanero

16,00

U30JW900

0,7000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,29

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

5,53

0,39

1,60

U01FY110

0,1000 h

Ay udante fontanero

13,50

1,35

U24HA002

1,0000 m

Tubo acero galv anizado 1/2" DN 15

4,31

4,31

U24HD004

1,4000 ud

Codo acero galv anizado 90° 1/2"

0,82

1,15

U24HD104

0,0400 ud

Manguito acero galv anizado 1/2"

0,76

0,03

U24HD204

0,8000 ud

T acero galv anizado 1/2"

1,11

0,89

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

9,33

0,65

TOTAL PARTIDA ....................................................

APARTADO D27KPPN PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KAPPN PUNTO DE LUZ SENCILLO
D27KA001PPN

TOTAL PARTIDA ....................................................

U01FY105

m

0,2000 h

ud

9,98

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500
ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activ o, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo
univ ersal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco
respectiv o, totalmente montado e instalado.

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

U01FY630

0,3500 h

Oficial primera electricista

16,00

5,60

U01FY635

0,3500 h

Ay udante electricista

14,00

4,90

U30JW120

8,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

3,36

Oficial 1ª fontanero

3,20

U30JW900

1,0000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,42
6,96

16,00

U01FY110

0,2000 h

Ay udante fontanero

13,50

2,70

U30JW001

24,0000 m

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

U24HA007

1,0000 m

Tubo acero galv anizado 2" DN 50

14,66

14,66

U30NV382

1,0000 ud

Portalámparas para obra

0,75

0,75

U24HD019

1,4000 ud

Codo acero galv anizado 90° 2"

5,84

8,18

U30KA001

1,0000 ud

Mecanismo Interruptor JUNG-501 U

4,65

4,65

U24HD119

0,0400 ud

Manguito acero galv anizado 2"

4,68

0,19

U30KA006

1,0000 ud

Tecla sencilla marfil JUNG-AS 591

1,93

1,93

U24HD219

0,8000 ud

T acero galv anizado 2"

8,53

6,82

U30KA062

1,0000 ud

Marco simple JUNG-AS 581

1,22

1,22

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

35,75

2,50

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

29,79

2,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

38,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO D25LPPN LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPPN LLAVES DE ESFERA

SUBAPARTADO D27KGPPN PULSADORES

D25LL1

D27KG305PPN

Sin descomposición
43,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
Valvula esfera palanca 1 1/2" inox
Vàlv ula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

31,88

PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA
ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de
cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido, caja registro, caja mecanismo univ ersal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectiv o en Zamak, totalmente montado e instalado.

U01FY630

0,2000 h

Oficial primera electricista

16,00

3,20

U01FY635

0,2000 h

Ay udante electricista

14,00

2,80

U30JW120

8,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

3,36

U30JW900

1,0000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,42

U30JW001

18,0000 m

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

5,22

U30NV382

1,0000 ud

Portalámparas para obra

0,75

0,75

U30KG305

1,0000 ud

Pulsador luz BJC-MEGA

19,07

19,07

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

34,82

2,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

106,74

37,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27 de agosto de 2018

ud

Valvula esfera palanca 3/4" inox
Vàlv ula esfera 3/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.
TOTAL PARTIDA ....................................................

D25LL4PPN

5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D25DA050PPN

5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

U01FY105

850,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

m

201,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0,02

m

IMPORTE

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.
Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer inox colocada
mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

FoHCCLd20PPN

SUBTOTAL

SUBAPARTADO D26LLPPN LLAVES COMPUERTA

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p
de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento
alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación
en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

Página

49

27 de agosto de 2018

Página

50

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

APARTADO D27OPPN BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPPN BASES ESTANCAS
D27OD110PPN

ud

0,3500 h

Oficial primera electricista

16,00

5,60

U01FY635

0,3500 h

Ay udante electricista

14,00

4,90

U30JW125

8,0000 m

U30JW002

24,0000 m

U30OC510

D49FL1701F6PP

Tubo PVC rígido M 20/gp5

1,17

9,36

Conductor rígido 750V;2,5(Cu)

0,46

11,04

U49AA071

1,0000 ud

Base enchufe superficie 10/16A JUNG-621 W

8,34

8,34

U49AA500

U30JW501

1,0000 ud

Caja estanca "plex o" D=80

1,45

1,45

%CI

U30JW900

1,0000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,42

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

41,11

2,88
43,99

SUBCAPÍTULO D28PPN ILUMINACIÓN
APARTADO D28APPN ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AAPPN LUMINARIAS DE SUPERFICIE

U01AA007

0,3000 h
0,3000 h

Ay udante

14,86

4,46

U31AA405

1,0000 ud

Luminaria estanca 1x 36W SYLVANIA

27,42

27,42

U31XG405

1,0000 ud

Lampara fluorescente trifósforo 36 W

3,36

3,36

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

40,27

2,82

D50PO210PPN

4,20

74,92

74,92

3,18

3,18

82,30

5,76

U31AO025

1,0000 ud

Bloque autónomo emergencia DAISALUX NOVA N6

U31AO050

1,0000 ud

Conjunto etiquetas y pequeño material

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

43,09

Costes indirectos..(s/total)

ud

88,06

ud

Desinfeccio canonades
ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marx a

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a.

A0122000

0,2000 h

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,2000 h

Manobre

16,61

3,32

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

0,11

0,11

B7711A0A

1,5000 M

0,15

0,23

Cinta adhesiv a

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs
Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x 600 40 W, 3900LM 400K
40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat
esp. alt confort v isual, col·locat encastat.

6,12

A0122000

0,2000 h

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,2000 h

Manobre

16,61

2,46
3,32

B56ZU001

1,0000 U

Part prop.elem.aux .p/fix accio,col.locació plaques policarbonat c

2,97

2,97

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

0,11

0,11
8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ES1000BPPN

49,89

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

A0140000

0,0550 h

Manobre

B7711A0A

1,2000 M

Cinta adhesiv a

16,61

0,91

0,15

0,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D36PPN COMPTATGE SISTEMA TREND

ES1000DPPN

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connex ió embridada, QP = 25
m3 / h i PN25, distància entre v ies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

2.255,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

U

0,3000 h

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,4000 h

Manobre

16,61

3,68
6,64

B0D31000

0,1200 m3 Llata fusta pi

207,00

24,84

TOTAL PARTIDA ....................................................

35,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN20 connex ió roscada, QP = 2.5 m3 /
h i PN16, distància entre v ies 130mm, amb comunicació M-BUS.
TOTAL PARTIDA ....................................................

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli
Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a i amb fix acions mecàniques.

A0122000

E243423APPN

U

Sin descomposición

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes
Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
Sin descomposición

576,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS

EW1100AC200PN

ES1000EPPN

u

2,46

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

u

750,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

EW7731M2000PN

20,00

SUBCAPÍTULO D51PPN SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PPN MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

ES1000FPPN

Sin descomposición

u

337,05

Comprobacio de cabal i ajust valvules
ud. Comprobació de cabal i ajust de v àlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

SUBAPARTADO D28AFSPPN ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

EW7731M6000PN

22,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

u

315,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

D28AFS1PPN

225,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

ES1000APPN

16,78

90,00

5,00

Sin descomposición

EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES
ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nov a N6, de superficie o empotrado, de
320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con
difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conex ionado.
Oficial primera

90,00

Canon de v ertido RCD no peligroso inerte limpio

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBAPARTADO D28AOPPN ALUMBRADO DE EMERGENCIA

0,2500 h

Serv icio de entrega y recogida contenedor de 30 m³

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

TOTAL PARTIDA ....................................................

U01AA007

7,0000 %

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³
ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos
inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico),
por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máx ima de 50 km a
la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en v ertedero). Se incluy e en el precio el alquiler
del contenedor.

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ud

1,0000 ud
45,0000 t

5,03

U01AA009

D28AO025PPN

ud

Sin descomposición

LUMINARIA ESTANCA 1x36 W
ud. Luminaria plástica estanca de 1x 36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado con fibra de
v idrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con: reactancia, regleta
de conex ión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema
de cuelgue, replanteo, pequeño material y conex ionado.
16,78

IMPORTE

SUBCAPÍTULO D50PPN CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPPN PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPPN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
ComprobacPPN

Oficial primera

SUBTOTAL

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

ud

PRECIO

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D28AA401PPN

CANTIDAD UD RESUMEN

SUBCAPÍTULO D49PPN GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPPN RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PPN RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC
ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC
rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activ o, neutro y protección), incluido caja de registro "plex o" D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conex ión, totalmente montado e instalado.

U01FY630

CÓDIGO

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua freda amb
Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua freda amb certificat MID, Q3 = 4 m3 / h, DN20, Tº Max 30
° C i distància entre v ies de 130mm. Compatible amb mòduls comunicacions
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

31,41

H

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja
Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les
obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

A012N000

1,0000 h

Oficial 1a d'obra pública

15,46

15,46

A013N000

1,0000 H

Ajudant neteja

15,85

15,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

65,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

31,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

APARTADO 1.1PPN EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H1411111

u

B1411111

1,0000 u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
Casc seguretat p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

6,77

B1433115

B1421110

1,0000 u

6,77

B1441201

5,31

TOTAL PARTIDA ....................................................

B1423230

u

1,0000 u

u
1,0000 u

5,31

u

B142AC60

1,0000 u

4,61
4,61

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g
Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de v idre
v ulcanitzada d'1,35 mm de gruix , amb v isor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

H1455710PPN

B1455710

B142BA00

1,0000 u

7,50

1,0000 u

u

H1459630PPN

B1431101

1,0000 u

u

1,0000 u

6,48

H145B002PPN

u

6,48

Protector auditiu tap escuma

B145B002

B1411111

1,0000 u

1,0000 u

0,24

0,24

B1421110

1,0000 u

H145K397PPN

u

B1423230

1,0000 u

6,77
6,77

B142AC60

1,0000 u

B142BA00

1,0000 u

5,31
5,31

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc
Ulleres de seguretat per a tall ox iacetilènic, amb muntura univ ersal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb v isors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

H145K4B9PPN

H1463253PPN

4,61

B1463253

4,61
4,61

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g
Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de v idre
v ulcanitzada d'1,35 mm de gruix , amb v isor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
7,50

B1464420

1,0000 u

B1431101

1,0000 u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màx ima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

36,78

u

1,0000 u

u

1,0000 u

u

1,0000 u

7,50

36,78

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màx ima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420
Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

52,10

52,10
52,10

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb env oltant del turmell encoix inat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

55,73

55,73
55,73

Parella botes mitja canya
Parella de botes de mitja cany a, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella botes mitja cany a

5,68

5,68

7,50

6,48

5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat
transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
B1465376

1,0000 u

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,
Parella de botes baix es de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al
crom, amb env oltant del turmell encoix inat, amb llengüeta de manx a de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella botesbaix es,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,p

6,48

24,01

24,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

24,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

Protector auditiu tap escuma
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu tap escuma

36,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1465376PPN

6,48

5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
H1464420PPN

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

5,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1431101PPN

5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

5,31

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

5,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

Guants protecció c/riscs mecànics niv ell 2

Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV v ul.g

5,05

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes v iv es, niv ell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B145K4B9

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
H142BA00PPN

5,05

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ersal, amb v isor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
H142AC60PPN

2,20

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de
dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Casc seguretat p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

Ulleres p/tall ox iacet.,muntura acer/PVC,v isors D=50mm.fosc

2,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

2,20

B145K397

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
H1423230PPN

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautx ú+cotó,subj.canell

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
H1421110PPN

1,56

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

1,56

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx ú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Protector auditiu tap escuma
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
H1411111PPN

Mascareta,protecció respiratòria

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

Mascareta,protecció respiratòria
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1431101

1,0000 u

7,50
B1459630

6,48

0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat
transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

0,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
u

0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

7,50

14,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H142BA00

Mascareta autofiltrant c/polsim+v ap.tòx .

Ulleres p/tall ox iacet.,muntura acer/PVC,v isors D=50mm.fosc

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV v ul.g

14,00

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.
Mascareta autofiltrant contra polsims i v apors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405

B1445003

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

14,00

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc
Ulleres de seguretat per a tall ox iacetilènic, amb muntura univ ersal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb v isors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
H142AC60

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
H1445003PPN

4,61

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
H1423230

SUBTOTAL

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
H1441201PPN

5,31

1,0000 u

PRECIO

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN
397 i UNE-EN 458

TOTAL PARTIDA ....................................................

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ersal, amb v isor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.

u

6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

CANTIDAD UD RESUMEN

H1433115PPN

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1421110

CÓDIGO

H146J364PPN
0,24

u

0,24

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,24

B146J364

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1,0000 u

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix , de 120 kg de resistència a la perforació, pintades
amb pintures epox i i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox .folr.

2,20

2,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

H1474600PPN
B1474600

u
1,0000 u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

H151A1K1PPN

Cinturó antiv ib.,ajust./transpi.

13,19

13,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
H147D501PPN

B147D501

u

1,0000 u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist
Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuix a, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganx ament d'arnès anticaiguda i siv ella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
Sistema anticaiguda amb un arnès anticaiguda+tirants,incorp.subs

251,52

B147L005

1,0000 u

0,1000 h

Oficial 1a

19,83

A0140000

0,1000 h

Manobre

16,61

1,73

B0A62F00

0,6000 u

Tac acer D=10mm,carg./v oland./fem.

0,78

0,47

B0DZ4000

0,2000 m

Fleix

B1511215

1,2000 m2 Xarx a 4mm,poliam.n/regen.tenac.alt.,80x 80mm,corda
perim.poliam.,

B147M007

1,0000 u

H152J105PPN

m

A0121000

0,1000 h

Oficial 1a

19,83

2,07

Ap.ancoratge p/prot.indiv id.caiguda alç.

A0140000

0,1000 h

Manobre

16,61

1,74

B0AC112D

1,2000 m

Cable acer galv .ríg.,composició 1x 7+0,D=9mm

0,98

1,18

43,30

43,30
43,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

86,07

B147N000

1,0000 u

HBB11111PPN

u

86,07
86,07

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

18,23

BBL11102

1,0000 u

Placa triangular,70cm pintura reflectora,2usos

29,30

29,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

Faixa prot.dorsolumbar
Faix a de protecció dorsolumbar
Faix a prot.dorsolumbar

21,84

HBB20005PPN

21,84
21,84

BBB2A001

u
1,0000 u

Senyal manual p/senyalis.
Seny al manual per a seny alista
Seny al manual p/seny alis.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

B1481242

u

1,0000 u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butx aques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

22,97

B1485140

1,0000 u

HBBAA005PPN

12,40

22,97

B1485800

1,0000 u

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

17,69

BBBAA005

1,0000 u

Seny al prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda tr

5,76

5,76

BBBAD015

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,prohibició,tex t negre s/v ermell,rect.,cant

8,39

8,39

TOTAL PARTIDA ....................................................
12,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
u

HBBAC005PPN

16,97

16,97

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,97

u

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v
Seny al indicativ a de la ubicació d'equips d'ex tinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons v ermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

A0140000

1,0000 h

Manobre

BBBAC005

1,0000 u

Seny al indicativ a ubicació ex t.inc.,normalitzada blanc s/v ermell

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
H1488580PPN
B1488580

u
1,0000 u

23,58

HBBAE001PPN

23,58

TOTAL PARTIDA ....................................................

B148B580

u

1,0000 u

23,58

25,39

BBBAE001

u
1,0000 u

HBBAF004PPN

B15B0002

1,0000 u

25,39

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió
Banqueta aïllant de potes fix es per a treballs en tensió, segons UNE 204001
Banqueta aïll.,potes fix es,p/treb.tensió

60,72

u

25,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

24,89

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.

5,11

5,11
5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
H15B2002PPN

7,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge
Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Maniguets espatl. p/sold.,serratge

17,45

7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H148B580PPN

16,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

Davantal p/sold.,serratge
Dav antal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Dav antal p/sold.,serratge

31,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.
Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

10,96

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante
Seny al de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transv ersal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color v ermell, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

12,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1485800PPN

u

22,97

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

10,96

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
H1485140PPN

47,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1481242PPN

4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.
Arnès de seient solidari a equip de protecció indiv idual per a prev enció de caigudes d'alçària, homologat segons
UNE-EN 813
Arnès seient solidari eq.prot.indiv id.caigudes alç.

4,48

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fix at en ancoratges de serv ei i amb el desmuntatge inclòs

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
u

0,03
0,18

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció indiv idual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147N000PPN

0,16
0,15

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
u

2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147M007PPN

IMPORTE

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,
Protecció col.lectiv a horitzontal d'obertures amb x arx a per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x 80 mm de pas de malla, corda perimetral
de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la x arx a, fix ada amb fleix i tacs d'ex pansió i amb el desmuntatge inclòs

251,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
u

SUBTOTAL

A0121000

251,52

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147L005PPN

PRECIO

APARTADO 1.2PPN SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Cinturó antivib.,ajust./transpi.
Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
Seny al d'adv ertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

17,94

BBBAD004

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,adv ertència,tex t negre s/groc,rect.,cantel

12,31

12,31

BBBAF004

1,0000 u

Seny al adv ert.,normalitzada negre s/groc,triangular,cantell neg.

9,04

9,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

60,72

TOTAL PARTIDA ....................................................

60,72

HBC19081PPN

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

39,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
m

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,0650 h

Manobre

BBC19000

1,0000 m

Cinta balisament

D0B27100

0,1200 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

16,61

1,12

0,15

0,15

0,82

0,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
HBC1D081PPN

m

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge
Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,1200 h

Manobre

BBC1D000

1,0000 m

Garlanda abalisament reflectora

D0B27100

0,1200 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

16,61

2,07

0,08

0,08

0,82

0,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

HBC1JF01PPN

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

HQU25201PPN

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs
Llumenera amb làmpada fix a de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

u

PRECIO

SUBTOTAL

A0140000

0,0500 h

Manobre

16,61

1,61

A0140000

0,1500 h

Manobre

16,61

2,95

BBC1JF00

1,0000 u

Llumenera làmpada fix a color ambre

21,44

21,44

BQU25500

0,2500 u

Banc fusta,p/3pers.p/4 usos

43,15

10,79

TOTAL PARTIDA ....................................................

23,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 1.3PPN IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

HQU22301PPN

H15Z1001PPN

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.
Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

A0121000

1,0000 h

Oficial 1a

A0140000

1,0000 h

Manobre

19,83

20,53

16,61

17,19
37,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
u
0,1500 h

Manobre

BQU2D102

1,0000 u

Planx a elèct. p/menjars,60x 45cm,p/2 usos

16,61

4,24

47,20

47,20
51,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
u
0,0500 h

Manobre especialista

17,19

3,74

1,0000 u

Forn microones,p/2usos

81,12

81,12
84,86

0,1000 h

Manobre

16,61

3,42

BQU2GF00

1,0000 u

Recipient p/escombraries,100l

48,21

48,21
51,63

Manobre

16,61

0,89

0,86

0,86

BQUA1100

1,0000 u

1,75

103,70

A0140000

1,0000 h

103,70

16,61

17,19
17,19

224,78

16,61

17,19
17,19

u
1,0000 u

Curs.prim.aux+socorr
Curset de primers aux ilis i socorrisme
Curs.prim.aux +socorr

177,50

177,50
177,50

u
6,0000 h

Reunió comitè S/S 6 pers.
Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
Oficial 1a

19,83

123,17
123,17

u
1,0000 u

Reconeixement med.
Reconeix ement mèdic
Reconeix ement med.

30,00

30,00
30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
u
1,0000 u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

103,08

103,08
103,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
HQUA3100PPN

mes Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc
Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x 2,3x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix , rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lav abo col.lectiu amb 3 aix etes, 2 plaques turques, 2 dutx es, mirall i complements de bany , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 3,7x 2,3x 2,3m,inst.lampist.

Manobre

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

BQU1531A

1,0000 h

Formació Seg.Salut
Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

APARTADO 1.5PPN MEDICINA PREVENTIVA

BQUA2100

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
HQU1531APPN

H16F1003PPN

HQUA2100PPN

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions
Mà d'obra per a neteja i conserv ació de les instal.lacions
Manobre

h

TOTAL PARTIDA ....................................................

103,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

h

177,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

BQUAM000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
HQUZM000PPN

13,70
163,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

HQUAM000PPN

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

20,49
163,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

Pica rentar plats+aix e.+desguàs

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HQUA1100PPN

Oficial 1a lampista

1,0000 u

A0121000

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs
Penja-robes per a dutx a, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Penja-robes dutx a

0,3750 h

BQU2QJ00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,0500 h

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs
Pica per a rentar plats amb desguàs i aix eta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

1,0000 u

u

A012J000

BQUAP000

A0140000

BQZ1P000

54,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

HQUAP000PPN

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

48,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

u

6,00

48,25

A0140000

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU2P001PPN

16,61

Armari metàl.lic,indiv idual,0,4 0,5x 1,8m,p/3 usos

H16F1004PPN

BQU2E002

u

Manobre

1,0000 u

APARTADO 1.4PPN DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs
Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0150000

HQU2GF01PPN

0,2500 h

BQU22303

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU2E001PPN

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs
Armari metàl.lic indiv idual doble compartiment interior, de 0,4x 0,5x 1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

HQU2QJ02PPN

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs
Planx a elèctrica per a escalfar menjars, de 60x 45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

u

13,74

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU2D102PPN

IMPORTE

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

BQUA3100

u

1,0000 u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

67,27

67,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

67,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

224,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

224,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HQU1H53APPN

BQU1H53A

mes Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de menjador de 6x 2,3x 2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix , rev estiment de
parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aix eta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat menjador 6x 2,3x 2,6m,inst.lampist.

146,78

146,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

146,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HQU1A50APPN

BQU1A50A

mes Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de v estidors de 8,2x 2,5x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix ,
rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat v estidor 8,2x 2,5x 2,3m

156,78

156,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

156,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HQU27502PPN

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,3500 h

Manobre

16,61

6,40

BQU27500

0,2500 u

Taula fusta,p/6pers.p/4 usos

43,35

10,84

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAPÍTOL 6 PLANTA PRIMERA SUD
SUBCAPÍTULO U01PPS MANO DE OBRA
APARTADO U01FPPS MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPPS INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PPS FONTANERÍA
U01FY105PPS

h

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

D14AP195PPS

m²

Oficial 1ª fontanero

ELEMENTO U01FY2PPS CALEFACCIÓN
Oficial 1ª calefactor
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

TOTAL PARTIDA ....................................................

h

Oficial primera climatización
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

16,50

SUBCAPÍTULO D16PPS AISLAMIENTOS
APARTADO D16APPS AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPPS INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPPS CANALIZACIONES
D16AQF102PPS

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3/4"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 27 mm para tuberías de 3/4", colocada.

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

U15AM002

1,0500 m

Coquilla ISOVER 3/4" 27 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

h

Encargado especializado instalación eléctrica

D16AQF103PPS

Sin descomposición

m

20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
h

Oficial especializado instalación eléctrica
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

18,00

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

U15AM003

1,0500 m

Coquilla ISOVER 1" 34 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

D16AQF104PPS

Técnico programador
TOTAL PARTIDA ....................................................

m

36,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS

SUBAPARTADO U01FZPPS VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PPS PINTURAS
h

15,50

SUBCAPÍTULO D01PPS DEMOLICIONES
APARTADO D01EPPS DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS
DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR
m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó rev estimiento similar de una de sus caras
y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros a pie de carga, medios aux iliares de
obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.

0,4300 h

Peón suelto

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

U15AM004

1,0500 m

Coquilla ISOVER 1 1/4" 42 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

14,66

6,30

6,30

0,44

D16AQF106PPS

m

6,74

LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE
m². Lev antado de falso techo desmontable de escay ola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprov echable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios aux iliares de obra y p.p. de
costes indirectos, según NTE/ADD-12.

0,2250 h

Peón suelto

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

0,25
3,83

14,86

0,74

2,95

3,10

3,84

0,27
4,11

0,0500 h

Ay udante

U15AM006

1,0500 m

Coquilla ISOVER 2" 60 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

14,66

3,30

3,30

0,23

14,86

0,74

3,60

3,78

4,52

0,32
4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO D01GPPS DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS

U01AA011

3,58

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 60 mm para tuberías de 2", colocada.

U01AA009

D16AQF107PPS

m

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m²

2,84

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

D01GD010PPS

0,74

2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

U01AA011

14,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

m²

3,71

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 42 mm para tuberías de 1 1/4", colocada.

Oficial 1ª pintor
Sin descomposición

D01EA025PPS

0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Sin descomposición

U01FZ101PPS

3,47

TOTAL PARTIDA ....................................................

ELEMENTO U01FY9PPS INFORMÁTICA
h

2,73

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 34 mm para tuberías de 1", colocada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

U01FY905PPS

0,74

2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

U01FY625PPS

14,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

ELEMENTO U01FY6PPS ELECTRICIDAD
U01FY620PPS

28,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS

ELEMENTO U01FY3PPS CLIMATIZACIÓN
U01FY310PPS

IMPORTE

Sin descomposición
16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

h

SUBTOTAL

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila
Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x 600 mm i 20 mm de gruix , cantell recte,
sistema desmuntable amb estructura d'hacer galv anitzat v ist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de
600x 600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a max im

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

U01FY205PPS

PRECIO

APARTADO D14APPS SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPPS SOSTRE TIPUS PLAQUES

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

14,86

0,74

U15AM007

1,0500 m

Coquilla ISOVER 2 1/2" 76 mm BT-LV desnuda 30 mm

3,95

4,15

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

4,89

0,34

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,53

D16AQF108PPS

m

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D14PPS ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 89 mm para tuberías de 3", colocada.

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

U15AM008

1,0500 m

Coquilla ISOVER 3" 89 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

14,86

0,74

4,65

4,88

5,62

0,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO D25PPS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PPS PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PPS PURGADOR AUTOMÀTIC
BEU11113PPS

u

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

D25DA000PPS

m

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició v ertical i v àlv ula d'obturació incorporada, amb rosca de
3/8" de diàmetre
6,20

D25DA010PPS

m

APARTADO BEU5PPS TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PPS TERMÒMETRE

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=22mm,g=1,2mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
Sin descomposición

12,25

D25DA020PPS

m

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
Sin descomposición

APARTADO BEU6PPS MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PPS MANÒMETRE

TOTAL PARTIDA ....................................................

D25DA040PPS

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

10,58

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

APARTADO D25DPPS DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanePPS Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPPS Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPPS Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

D25DA050PPS

AB115022AZ

1,1000 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,09

1,20

TNIRCL2074

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=20x

2,00

2,00

coelA22Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

2,08

2,08

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

mo004

0,0500 h

0,02

0,14

Oficial 1º fontanero

16,18

0,81

mo005

0,0500 h

Ay udante fontanero

14,68

0,73

%0200

2,0000 %

Medios aux iliares

6,96

0,14

m

Sin descomposición

D25DA060PPS

m

Sin descomposición

0,7000 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,55

1,09

TNIRCL4011

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR11/Serie 5
D=40x 3,7

6,09

6,09

coelA42Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

mo004

0,0700 h

3,35

3,35

0,02

0,14

16,18

1,13

mo005

0,0700 h

Ay udante fontanero

14,68

1,03

%0200

2,0000 %

Medios aux iliares

12,83

0,26

APARTADO D25LPPS LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPPS LLAVES DE ESFERA
D25LL1

Valvula esfera palanca 3/4" inox
Vàlv ula esfera 3/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.

7,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

D25LL4

Sin descomposición

SUBAPARTADO D26LLPPS LLAVES COMPUERTA
mE20VC020PPS

13,09

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.
Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer inox colocada
mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

mO01OB200

1,0000 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,54

20,54

mP17FE250

2,0000 ud

Brida plana roscada Zn DN 65 mm.

15,65

31,30

mP17XC020

1,0000 ud

Válv ula compuerta metal (bridas) DN60

143,49

143,49

%CI0300

3,0000 %

Costes Indirectos

195,33

5,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,09

2,79

TNIRCL2074

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=20x

2,00

2,00

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 30mm de e

7,05

7,05

22,2200 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

0,02

0,44
0,81

adcoel520

ud

mo004

0,0500 h

Oficial 1º fontanero

16,18

mo005

0,0500 h

Ay udante fontanero

14,68

0,73

%0200

2,0000 %

Medios aux iliares

13,82

0,28

201,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

2,5600 u

106,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO FoHPPS Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPPS Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

coelX20Xa

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox
Vàlv ula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.
TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

AB115022AZ

43,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

76,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Sin descomposición

AB115040AZ

FoHCCLd20PPS

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de dificultat alt, i col.locat superficialment.
TOTAL PARTIDA ....................................................

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p
de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento
alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación
en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

Oficial 1º fontanero

41,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
FoFCCLd40PPS

36,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

adcoel520

21,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d
Sin descomposición

m

18,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Sin descomposición

FoFCCLd20PPS

15,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C
Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C
TOTAL PARTIDA ....................................................

u

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=18mm,g=1mm,soldat capil.,mi
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, acabat
brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

BEU6U001PPS

IMPORTE

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

u

SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición

BEU57555PPS

PRECIO

SUBAPARTADO D25DAPPS TUBERÍA DE ACERO

mE20VC030PPS

ud

VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.
Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer inox idable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

mO01OB200

1,0000 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,54

20,54

mP17FE260

2,0000 ud

Brida plana roscada Zn DN 80 mm.

17,69

35,38

mP17XC030

1,0000 ud

Válv ula compuerta metal (bridas) DN80

161,81

161,81

%CI0300

3,0000 %

Costes Indirectos

217,73

6,53

TOTAL PARTIDA ....................................................

224,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBAPARTADO D28LLPPS TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
D28LL1PPS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,00

SUBCAPÍTULO D50PPS CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPPS PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPPS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi
Accessoris v aris per instal·lació acer inox idable. Tes-colzes-filtres A-316L.
Sin descomposición

ComprobacPPS

TOTAL PARTIDA ....................................................

ud

850,00

Comprobacio de cabal i ajust valvules
ud. Comprobació de cabal i ajust de v àlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

SUBCAPÍTULO D28PPS ILUMINACIÓN
APARTADO D28APPS ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AFSPPS ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
D28AFS1PPS

u

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
D50PO210PPS

ud

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs
Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x 600 40 W, 3900LM 400K
40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat
esp. alt confort v isual, col·locat encastat.

Desinfeccio canonades
ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marx a
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

49,89

SUBCAPÍTULO D51PPS SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PPS MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D34PPS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO D34JPPS PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO D34JAPPS PUERTAS METÁLICAS

ES1000APPS
A0122000

0,2000 h

Oficial 1a paleta

12,28

D34JA012PPS

PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm
ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensay os de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente;
Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o v alor mínimo que debe
cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2
y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la
puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar v estíbulos de
independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible de 900x 2000 mm con
doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor,
mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

A0140000

0,2000 h

Manobre

16,61

3,32

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

0,11

0,11

B7711A0A

1,5000 M

0,15

0,23

ud

U01AA007

0,6000 h

Oficial primera

16,78

10,07

U01AA009

0,6000 h

Ay udante

14,86

8,92

U35JA004

1,0000 ud

Puerta cortafuegos EI2/45/C5 1H-900 mm

162,45

162,45

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

181,44

12,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

ES1000FPPS

194,14

0,2000 h

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,2000 h

Manobre

16,61

3,32

B56ZU001

1,0000 U

Part prop.elem.aux .p/fix accio,col.locació plaques policarbonat c

2,97

2,97

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

0,11

0,11

ES1000BPPS

0,0550 h

Manobre

B7711A0A

1,2000 M

Cinta adhesiv a

ES1000DPPS

U

U49AA500
%CI

1,0000 ud
45,0000 t
7,0000 %

0,3000 h

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,4000 h

Manobre

16,61

6,64

B0D31000

0,1200 m3 Llata fusta pi

207,00

24,84

1,09

3,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.220,17

E243423APPS

U

35,16

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes
Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS
ES1000EPPS

Serv icio de entrega y recogida contenedor de 30 m³

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Costes indirectos..(s/total)

0,18

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli
Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a i amb fix acions mecàniques.

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³
ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos
inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico),
por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máx ima de 50 km a
la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en v ertedero). Se incluy e en el precio el alquiler
del contenedor.
Canon de v ertido RCD no peligroso inerte limpio

0,91

0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D49PPS GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPPS RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PPS RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

U49AA071

16,61

A0122000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ud

8,86

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

A0140000

1.481,79

Sin descomposición

D49FL1701FPPS

2,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connex ió embridada QP = 6,0
m3 / h i PN16, distància entre v ies 260mm, amb comunicació M-BUS.
TOTAL PARTIDA ....................................................

A0122000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
u

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Sin descomposición

EW7731M40PPS

6,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connex ió embridada, QP = 10
m3 / h i PN16, distància entre v ies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
TOTAL PARTIDA ....................................................

Cinta adhesiv a

2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D36PPS COMPTATGE SISTEMA TREND
u

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a.

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

EW7731M480PPS

750,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

90,00

90,00

5,00

225,00

315,00

22,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

H

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja
Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les
obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

A012N000

1,0000 h

Oficial 1a d'obra pública

15,46

15,46

A013N000

1,0000 H

Ajudant neteja

15,85

15,85

TOTAL PARTIDA ....................................................

31,31

APARTADO 1.1PPS EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H1411111PPS

u

337,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

B1411111

1,0000 u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
Casc seguretat p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

6,77

6,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
H1421110PPS

B1421110

u

1,0000 u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ersal, amb v isor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.

5,31

5,31

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
H1423230PPS

B1423230

u

1,0000 u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc
Ulleres de seguretat per a tall ox iacetilènic, amb muntura univ ersal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb v isors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Ulleres p/tall ox iacet.,muntura acer/PVC,v isors D=50mm.fosc

4,61

4,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

H142AC60PPS

B142AC60

u

1,0000 u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV v ul.g

7,50

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

H1465376PPS

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g
Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de v idre
v ulcanitzada d'1,35 mm de gruix , amb v isor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

u

7,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,50

B1465376

1,0000 u

Parella botesbaix es,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,p

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
H142BA00PPS

B142BA00

u

1,0000 u

6,48

H146J364PPS

u

6,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

B1431101

u
1,0000 u

6,48

B1433115

1,0000 u

0,24

B146J364

H1474600PPS

0,24
0,24

1,0000 u

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox .folr.

B1474600

u
1,0000 u

14,00

H147D501PPS

u

14,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

B1441201

u
1,0000 u

14,00
B147D501

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.
Mascareta autofiltrant contra polsims i v apors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405
Mascareta autofiltrant c/polsim+v ap.tòx .

0,70

0,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

Cinturó antiv ib.,ajust./transpi.

0,70

H1445003PPS

B147L005

1,0000 u

Mascareta,protecció respiratòria
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Mascareta,protecció respiratòria

1,56

B1455710

1,0000 u

1,0000 u

Sistema anticaiguda amb un arnès anticaiguda+tirants,incorp.subs

251,52

2,20

u

B147M007

1,0000 u

Ap.ancoratge p/prot.indiv id.caiguda alç.

43,30

u

1,0000 u

Arnès seient solidari eq.prot.indiv id.caigudes alç.

86,07

2,20
2,20

H147N000PPS
B147N000

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

u
1,0000 u

5,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

B145B002

u

1,0000 u

5,05

H1481242PPS

u

B145K397

1,0000 u

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5,27
5,27

H1485140PPS
B1485140

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màx ima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

36,78

1,0000 u

B145K4B9

1,0000 u

52,10

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

36,78
36,78

H1485800PPS
B1485800

u
1,0000 u

B1463253

1,0000 u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

H1488580PPS

52,10
52,10

u

B1464420

1,0000 u

55,73

1,0000 u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

16,97

16,97
16,97

B1488580

u
1,0000 u

Davantal p/sold.,serratge
Dav antal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Dav antal p/sold.,serratge

23,58

23,58

5,68

23,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H148B580PPS

u

55,73
55,73

B148B580

1,0000 u

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge
Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Maniguets espatl. p/sold.,serratge

25,39

25,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

25,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Parella botes mitja canya
Parella de botes de mitja cany a, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella botes mitja cany a

12,40

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.
Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
u

12,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1464420PPS

12,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb env oltant del turmell encoix inat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

22,97

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
u

22,97

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1463253PPS

22,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màx ima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420
Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

21,84

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

21,84

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butx aques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Guants protecció c/riscs mecànics niv ell 2

TOTAL PARTIDA ....................................................

H145K4B9PPS

21,84

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

Faix a prot.dorsolumbar

B1481242

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
H145K397PPS

Faixa prot.dorsolumbar
Faix a de protecció dorsolumbar

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes v iv es, niv ell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,27

86,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
H145B002PPS

86,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de
dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
5,05

43,30

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.
Arnès de seient solidari a equip de protecció indiv idual per a prev enció de caigudes d'alçària, homologat segons
UNE-EN 813

H1459630PPS

1,0000 u

43,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

B1459630

251,52

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció indiv idual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
u

251,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
H147M007PPS

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx ú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautx ú+cotó,subj.canell

13,19

TOTAL PARTIDA ....................................................
1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
u

13,19

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist
Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuix a, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganx ament d'arnès anticaiguda i siv ella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

1,56

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1455710PPS

13,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
H147L005PPS

B1445003

2,20

Cinturó antivib.,ajust./transpi.
Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
u

2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
H1441201PPS

2,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN
397 i UNE-EN 458
Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

24,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

24,01

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix , de 120 kg de resistència a la perforació, pintades
amb pintures epox i i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
H1433115PPS

24,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

Protector auditiu tap escuma
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu tap escuma

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H1431101PPS

SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA ....................................................

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat
transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

PRECIO

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,
Parella de botes baix es de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al
crom, amb env oltant del turmell encoix inat, amb llengüeta de manx a de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

H15B2002PPS
B15B0002

5,68

u
1,0000 u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió
Banqueta aïllant de potes fix es per a treballs en tensió, segons UNE 204001
Banqueta aïll.,potes fix es,p/treb.tensió

60,72

60,72

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,68

60,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

APARTADO 1.2PPS SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
H151A1K1PPS

A0121000

Oficial 1a

19,83

0,1000 h

Manobre

16,61

1,73

B0A62F00

0,6000 u

Tac acer D=10mm,carg./v oland./fem.

0,78

0,47

B0DZ4000

0,2000 m

Fleix

0,16

0,03

B1511215

1,2000 m2 Xarx a 4mm,poliam.n/regen.tenac.alt.,80x 80mm,corda
perim.poliam.,

0,15

0,18

0,1000 h

2,07

16,61

1,74

0,98

1,18

0,1000 h

Manobre
Cable acer galv .ríg.,composició 1x 7+0,D=9mm

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

1,0000 h

Manobre

BBL11102

1,0000 u

Placa triangular,70cm pintura reflectora,2usos

BBB2A001

1,0000 u

16,61

18,23

29,30

29,30

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.
Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

A0121000

1,0000 h

Oficial 1a

19,83

20,53

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

17,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

u
0,1500 h

Manobre

16,61

4,24

BQU2D102

1,0000 u

Planx a elèct. p/menjars,60x 45cm,p/2 usos

47,20

47,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,96

u

A0150000

0,0500 h

Manobre especialista

17,19

3,74

BQU2E002

1,0000 u

Forn microones,p/2usos

81,12

81,12

10,96

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,1000 h

Manobre

16,61

3,42

BQU2GF00

1,0000 u

Recipient p/escombraries,100l

48,21

48,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,96

HBBAA005PPS

HQU2P001PPS

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante
Seny al de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transv ersal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color v ermell, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

17,69

BBBAA005

1,0000 u

Seny al prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda tr

5,76

5,76

BBBAD015

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,prohibició,tex t negre s/v ermell,rect.,cant

8,39

8,39
31,84

Manobre

1,0000 u

Seny al indicativ a ubicació ex t.inc.,normalitzada blanc s/v ermell

BBBAE001

1,0000 u

16,61

17,45

7,44

7,44

5,11

A0140000

A0140000

1,0000 h

HQU1531APPS

5,11
BQU1531A

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
Seny al d'adv ertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs
Manobre

16,61

17,94

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,adv ertència,tex t negre s/groc,rect.,cantel

12,31

12,31

BBBAF004

1,0000 u

Seny al adv ert.,normalitzada negre s/groc,triangular,cantell neg.

9,04

9,04

u
1,0000 u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

0,0650 h

Manobre

1,0000 m

Cinta balisament

D0B27100

0,1200 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

HQU1H53APPS

39,29

h
1,0000 h

Manobre

16,61

17,19
17,19

mes Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc
Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x 2,3x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix , rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lav abo col.lectiu amb 3 aix etes, 2 plaques turques, 2 dutx es, mirall i complements de bany , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 3,7x 2,3x 2,3m,inst.lampist.

224,78

224,78
224,78

BQU1H53A

mes Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de menjador de 6x 2,3x 2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix , rev estiment de
parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aix eta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat menjador 6x 2,3x 2,6m,inst.lampist.

146,78

146,78
146,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
16,61

1,12

0,15

0,15

0,82

0,10

HQU1A50APPS

1,37

BQU1A50A

mes Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de v estidors de 8,2x 2,5x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix ,
rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat v estidor 8,2x 2,5x 2,3m

156,78

156,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge
Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

156,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A0140000

0,1200 h

Manobre

16,61

2,07

BBC1D000

1,0000 m

Garlanda abalisament reflectora

0,08

0,08

D0B27100

0,1200 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

0,82

0,10

HQU27502PPS

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,3500 h

Manobre

16,61

6,40

BQU27500

0,2500 u

Taula fusta,p/6pers.p/4 usos

43,35

10,84

2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

27 de agosto de 2018

103,70

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions
Mà d'obra per a neteja i conserv ació de les instal.lacions

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
m

103,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

HBC1D081PPS

103,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

BBC19000

1,75

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

A0140000

0,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

0,89

0,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,11

BBBAD004

HBC19081PPS

16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

HQUA1100PPS

24,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
HBBAF004PPS

Penja-robes dutx a

HQUZM000PPS

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.

Manobre

1,0000 u

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
u

0,0500 h

BQZ1P000

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

HBBAE001PPS

A0140000

BQUA1100

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v
Seny al indicativ a de la ubicació d'equips d'ex tinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons v ermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

1,0000 h

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs
Penja-robes per a dutx a, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BBBAC005

u

51,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

A0140000

84,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

u

51,44

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs
Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

HBBAC005PPS

37,72

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs
Planx a elèctrica per a escalfar menjars, de 60x 45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

HQU2GF01PPS

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

23,05

TOTAL PARTIDA ....................................................
47,53

Senyal manual p/senyalis.
Seny al manual per a seny alista
Seny al manual p/seny alis.

21,44

HQU2E001PPS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
u

1,61

21,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

HBB20005PPS

16,61

Llumenera làmpada fix a color ambre

4,99

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

Manobre

1,0000 u

4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
HBB11111PPS

0,0500 h

BBC1JF00

HQU2D102PPS

19,83

1,2000 m

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Oficial 1a

B0AC112D

A0140000

H15Z1001PPS

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fix at en ancoratges de serv ei i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

SUBTOTAL

APARTADO 1.3PPS IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A0121000

PRECIO

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs
Llumenera amb làmpada fix a de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

u

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

2,07

A0140000

H152J105PPS

CANTIDAD UD RESUMEN

HBC1JF01PPS

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,
Protecció col.lectiv a horitzontal d'obertures amb x arx a per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x 80 mm de pas de malla, corda perimetral
de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la x arx a, fix ada amb fleix i tacs d'ex pansió i amb el desmuntatge inclòs
0,1000 h

CÓDIGO

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

HQU25201PPS

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,1500 h

Manobre

16,61

2,95

BQU25500

0,2500 u

Banc fusta,p/3pers.p/4 usos

43,15

10,79

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,74

u

CANTIDAD UD RESUMEN

0,2500 h

Manobre

16,61

6,00

BQU22303

1,0000 u

Armari metàl.lic,indiv idual,0,4 0,5x 1,8m,p/3 usos

48,25

48,25

h

0,3750 h

Oficial 1a lampista

1,0000 u

Pica rentar plats+aix e.+desguàs

U01FY205PSN

h

Oficial 1ª calefactor
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

20,49

13,70

163,46

163,46

ELEMENTO U01FY3PSN CLIMATIZACIÓN
U01FY310PSN

1,0000 h

U01FY620PSN

Manobre

16,61

BQUAP000

1,0000 u

A0121000

6,0000 h

Encargado especializado instalación eléctrica
TOTAL PARTIDA ....................................................

h

Oficial especializado instalación eléctrica
Sin descomposición

Curs.prim.aux +socorr

177,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

177,50
177,50

ELEMENTO U01FY9PSN INFORMÁTICA
U01FY905PSN

Reunió comitè S/S 6 pers.
Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

h

Técnico programador
Sin descomposición

Oficial 1a

19,83

TOTAL PARTIDA ....................................................

123,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

123,17

APARTADO 1.5PPS MEDICINA PREVENTIVA

U01FZ101PSN

BQUAM000

1,0000 u

BQUA2100

1,0000 u

Oficial 1ª pintor
Sin descomposición

Reconeix ement med.

30,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

30,00
30,00

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

103,08

SUBCAPÍTULO D14PSN ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APSN SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPSN SOSTRE TIPUS PLAQUES
D14AP195PSN

m²

103,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

103,08

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila
Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x 600 mm i 20 mm de gruix , cantell recte,
sistema desmuntable amb estructura d'hacer galv anitzat v ist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de
600x 600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a max im

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
HQUA3100PPS

BQUA3100

u

1,0000 u

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

67,27

67,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

67,27

SUBCAPÍTULO D16PSN AISLAMIENTOS
APARTADO D16APSN AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPSN INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPSN CANALIZACIONES
D16AQF103PSN

SUBCAPÍTULO U22PPS CERRAJERÍA
APARTADO U22MPPS ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO U22MAPPS ENREJADOS
m²

28,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U22MA105PPS

15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

h

Reconeixement med.
Reconeix ement mèdic

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
HQUA2100PPS

36,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS

SUBAPARTADO U01FZPSN VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PSN PINTURAS

u

18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

HQUAM000PPS

20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
U01FY625PSN

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
u

16,50

Sin descomposición
17,19

Curs.prim.aux+socorr
Curset de primers aux ilis i socorrisme

TOTAL PARTIDA ....................................................

H16F1003PPS

h

17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
u

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

ELEMENTO U01FY6PSN ELECTRICIDAD

Formació Seg.Salut
Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQUAP000PPS

Oficial primera climatización

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO 1.4PPS DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

A0140000

h

177,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

h

16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

TOTAL PARTIDA ....................................................

H16F1004PPS

16,00

ELEMENTO U01FY2PSN CALEFACCIÓN
54,25

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs
Pica per a rentar plats amb desguàs i aix eta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

BQU2QJ00

TOTAL PARTIDA ....................................................

Oficial 1ª fontanero

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

A012J000

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

SUBTOTAL

Sin descomposición

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs
Armari metàl.lic indiv idual doble compartiment interior, de 0,4x 0,5x 1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

HQU2QJ02PPS

PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTOL 7 PLANTA SEGONA NORD
SUBCAPÍTULO U01PSN MANO DE OBRA
APARTADO U01FPSN MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPSN INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PSN FONTANERÍA
U01FY105PSN

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
HQU22301PPS

CÓDIGO

Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

59,06

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 34 mm para tuberías de 1", colocada.

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

U15AM003

1,0500 m

Coquilla ISOVER 1" 34 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

14,86

0,74

2,70

2,84

3,58

0,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
D16AQF104PSN

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 42 mm para tuberías de 1 1/4", colocada.

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

U15AM004

1,0500 m

Coquilla ISOVER 1 1/4" 42 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

14,86

0,74

2,95

3,10

3,84

0,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
D16AQF105PSN

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 48 mm para tuberías de 1 1/2", colocada.

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

U15AM005

1,0500 m

Coquilla ISOVER 1 1/2" 48 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

14,86

0,74

3,20

3,36

4,10

0,29

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

D16AQF107PSN

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

U15AM007

1,0500 m

Coquilla ISOVER 2 1/2" 76 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

14,86

0,74

3,95

4,15

4,89

0,34

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

FoHCCLd20PSN

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

5,23

PRECIO

SUBTOTAL

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

AB115022AZ

2,5600 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,09

2,79

TNIRCL2074

1,0000 m

2,00

2,00

SUBCAPÍTULO D25PSN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PSN PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PSN PURGADOR AUTOMÀTIC

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=20x

coelX20Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 30mm de e

7,05

7,05

22,2200 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

0,02

0,44

BEU11113PSN

mo004

0,0500 h

Oficial 1º fontanero

16,18

0,81

mo005

0,0500 h

Ay udante fontanero

14,68

0,73

%0200

2,0000 %

Medios aux iliares

13,82

0,28

u

adcoel520

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició v ertical i v àlv ula d'obturació incorporada, amb rosca de
3/8" de diàmetre
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

u

TOTAL PARTIDA ....................................................

D25DA010PSN

m

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C
Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=22mm,g=1,2mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
Sin descomposición

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

u

D25DA020PSN

m

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,58

APARTADO D25DPSN DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanerPSN Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPSN Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPSN Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

D25DA030PSN

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

D25DA050PSN

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,09

1,20

APARTADO D25LPSN LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPSN LLAVES DE ESFERA

TNIRCL2074

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=20x

2,00

2,00

D25LL2

coelA22Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

mo004

0,0500 h

mo005

0,0500 h

%0200

2,0000 %

2,08

2,08

0,02

0,14

Oficial 1º fontanero

16,18

0,81

Ay udante fontanero

14,68

0,73

Medios aux iliares

6,96

0,14

41,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

1,1000 u

Valvula esfera palanca 1" inox
Vàlv ula esfera 1", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

49,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,10

D25LL3

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
m

28,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

AB115022AZ

FoFCCLd40PSN

21,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d
Sin descomposición

FoFCCLd20PSN

18,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO BEU6PSN MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PSN MANÒMETRE
BEU6U001PSN

14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D25DAPSN TUBERÍA DE ACERO

APARTADO BEU5PSN TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01 PSN TERMÒMETRE
BEU57555PSN

IMPORTE

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p
de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento
alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación
en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox
Vàlv ula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

77,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
D25LL4

AB115040AZ

0,7000 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,55

1,09

TNIRCL4011

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR11/Serie 5
D=40x 3,7

6,09

6,09

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox
Vàlv ula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.

coelA42Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

3,35

3,35

TOTAL PARTIDA ....................................................

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

0,02

0,14

mo004

0,0700 h

Oficial 1º fontanero

16,18

1,13

mo005

0,0700 h

Ay udante fontanero

14,68

1,03

%0200

2,0000 %

Medios aux iliares

12,83

0,26

Sin descomposición
106,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO FoHPSN Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPSN Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBAPARTADO D26LLPSN LLAVES COMPUERTA
mE20VC020PSN

mO01OB200

ud

1,0000 h

20,54

D27OD11PSN

ud

20,54

mP17FE250

2,0000 ud

Brida plana roscada Zn DN 65 mm.

15,65

31,30

mP17XC020

1,0000 ud

Válv ula compuerta metal (bridas) DN60

143,49

143,49

%CI0300

3,0000 %

Costes Indirectos

195,33

5,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

201,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D28LLPSN TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
D28LL1PSN

CANTIDAD UD RESUMEN

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi
Accessoris v aris per instal·lació acer inox idable. Tes-colzes-filtres A-316L.

U01FY630

0,3500 h

Oficial primera electricista

16,00

5,60

U01FY635

0,3500 h

Ay udante electricista

14,00

4,90

U30JW125

8,0000 m

U30JW002

24,0000 m

Tubo PVC rígido M 20/gp5

1,17

9,36

Conductor rígido 750V;2,5(Cu)

0,46

11,04

U30OC510
U30JW501

1,0000 ud

Base enchufe superficie 10/16A JUNG-621 W

8,34

8,34

1,0000 ud

Caja estanca "plex o" D=80

1,45

U30JW900

1,45

1,0000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,42

850,00

Redondeo...............................................................

2,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

43,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D27PSN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO D27JPSN CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JLPSN USOS VARIOS

SUBCAPÍTULO D28PSN ILUMINACIÓN
APARTADO D28APSN ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AAPSN LUMINARIAS DE SUPERFICIE

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)
m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x 1,5 mm², en sistema monofásico, (activ o, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.

U01FY630

0,1300 h

Oficial primera electricista

16,00

2,08

U01FY635

0,1300 h

Ay udante electricista

14,00

1,82

D28AA401PSN

ud

LUMINARIA ESTANCA 1x36 W
ud. Luminaria plástica estanca de 1x 36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado con fibra de
v idrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con: reactancia, regleta
de conex ión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema
de cuelgue, replanteo, pequeño material y conex ionado.

U30JW120

1,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

0,42

U01AA007

0,3000 h

Oficial primera

16,78

U30JW001

2,0000 m

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

0,58

U01AA009

0,3000 h

Ay udante

14,86

4,46

U30JW900

0,7000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,29

U31AA405

1,0000 ud

Luminaria estanca 1x 36W SYLVANIA

27,42

27,42

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

5,19

0,36

U31XG405

1,0000 ud

Lampara fluorescente trifósforo 36 W

3,36

3,36

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

40,27

2,82

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,55

m

0,1300 h

Oficial primera electricista

16,00

2,08

U01FY635

0,1300 h

Ay udante electricista

14,00

1,82

U30JW120

1,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

0,42

U30JW002

2,0000 m

Conductor rígido 750V;2,5(Cu)

0,46

0,92

U30JW900

0,7000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,29

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

5,53

0,39

SUBAPARTADO D28AOPSN ALUMBRADO DE EMERGENCIA
D28AO025PSN

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,92

ud

EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES
ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nov a N6, de superficie o empotrado, de
320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con
difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conex ionado.

U01AA007

0,2500 h

Oficial primera

16,78

4,20

U31AO025

1,0000 ud

Bloque autónomo emergencia DAISALUX NOVA N6

74,92

74,92

3,18

3,18

82,30

5,76

U31AO050

1,0000 ud

Conjunto etiquetas y pequeño material

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

APARTADO D27KPSN PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KAPSN PUNTO DE LUZ SENCILLO

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ud

TOTAL PARTIDA ....................................................

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500
ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activ o, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo
univ ersal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco
respectiv o, totalmente montado e instalado.

U01FY630

0,3500 h

Oficial primera electricista

16,00

5,60

U01FY635

0,3500 h

Ay udante electricista

14,00

4,90

U30JW120

8,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

3,36

U30JW900

1,0000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,42

U30JW001

24,0000 m

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

6,96

U30NV382

1,0000 ud

Portalámparas para obra

0,75

0,75

U30KA001

1,0000 ud

Mecanismo Interruptor JUNG-501 U

4,65

4,65

U30KA006

1,0000 ud

Tecla sencilla marfil JUNG-AS 591

1,93

1,93

U30KA062

1,0000 ud

Marco simple JUNG-AS 581

1,22

1,22

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

29,79

2,09

D28AFS1PSN

u

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs
Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x 600 40 W, 3900LM 400K
40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat
esp. alt confort v isual, col·locat encastat.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBCAPÍTULO D36PSN COMPTATGE SISTEMA TREND
EW7731M600PSN

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connex ió embridada, QP = 25
m3 / h i PN25, distància entre v ies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

31,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D27KGPSN PULSADORES

EW7731M520PSN

PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA
ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de
cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido, caja registro, caja mecanismo univ ersal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectiv o en Zamak, totalmente montado e instalado.

U01FY630

0,2000 h

Oficial primera electricista

16,00

3,20

U01FY635

0,2000 h

Ay udante electricista

14,00

2,80

U30JW120

8,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

3,36

U30JW900

1,0000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,42

U30JW001

18,0000 m

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

5,22

U30NV382

1,0000 ud

Portalámparas para obra

0,75

0,75

U30KG305

1,0000 ud

Pulsador luz BJC-MEGA

19,07

19,07

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

34,82

2,44

49,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ud

88,06

SUBAPARTADO D28AFSPSN ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

TOTAL PARTIDA ....................................................

D27KG305PSN

43,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)
m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x 2,5 mm², en sistema monofásico, (activ o, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.

U01FY630

D27KA001PSN

5,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D27JL010PSN

IMPORTE

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

m

SUBTOTAL

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC
ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC
rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activ o, neutro y protección), incluido caja de registro "plex o" D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conex ión, totalmente montado e instalado.

Sin descomposición

D27JL005PSN

PRECIO

APARTADO D27OPSN BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPSN BASES ESTANCAS

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.
Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer inox colocada
mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Oficial 1ª fontanero calefactor

CÓDIGO

u

2.255,44

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connex ió embridada, QP = 15
m3 / h i PN25, distància entre v ies 270mm, amb comunicació M-BUS.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

1.776,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
EW7731M400PSN

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connex ió embridada QP = 6,0
m3 / h i PN16, distància entre v ies 260mm, amb comunicació M-BUS.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

1.220,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

37,26

EW1101CC46PSN

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a
Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 16 m3 / h, DN40, Tº Max
130 ° C i distància entre v ies de 300MM. Compatible amb mòduls comunicacions
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

202,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO D49PSN GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPSN RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PSN RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
D49FL1701FPSN

U49AA071
U49AA500
%CI

ud

1,0000 ud
45,0000 t
7,0000 %

H1411111PSN

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³
ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos
inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico),
por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máx ima de 50 km a
la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en v ertedero). Se incluy e en el precio el alquiler
del contenedor.
Serv icio de entrega y recogida contenedor de 30 m³

90,00

90,00

5,00

225,00

315,00

22,05

Canon de v ertido RCD no peligroso inerte limpio
Costes indirectos..(s/total)

B1411111

H1421110PSN

B1421110
337,05

u

1,0000 u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
Casc seguretat p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

1,0000 u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.

20,00

Desinfeccio canonades
ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marx a

H142AC60PSN

B142AC60

750,00

H142BA00PSN

u

1,0000 u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc
Ulleres de seguretat per a tall ox iacetilènic, amb muntura univ ersal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb v isors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Ulleres p/tall ox iacet.,muntura acer/PVC,v isors D=50mm.fosc

u

B142BA00

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,2000 h

Manobre

16,61

3,32

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

0,11

0,11

B7711A0A

1,5000 M

0,15

0,23

Cinta adhesiv a

H1431101PSN

1,0000 u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV v ul.g

B1431101

12,28
16,61

3,32

2,97

2,97

0,11

0,11

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

1,0000 u

B1433115

8,86

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat
transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

B7711A0A

1,2000 M

Cinta adhesiv a

B1441201
16,61

0,91

1,0000 u

Protector auditiu tap escuma

0,24

u

0,15

0,18

1,0000 u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

14,00

u
1,0000 u

Mascareta autofiltrant c/polsim+v ap.tòx .

0,70

1,09

B1445003

0,3000 h

Oficial 1a paleta

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A0140000

0,4000 h

Manobre

B0D31000

0,1200 m3 Llata fusta pi

12,28
16,61

6,64
24,84

H1455710PSN

TOTAL PARTIDA ....................................................

u
1,0000 u

u

35,16
B1455710

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0,70
0,70

Mascareta,protecció respiratòria
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Mascareta,protecció respiratòria

1,56

1,56

1,0000 u

1,56

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx ú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautx ú+cotó,subj.canell

2,20

2,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes
Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Sin descomposición

H1459630PSN

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS
H

14,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,68

207,00

14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli
Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a i amb fix acions mecàniques.

ES1000EPSN

0,24

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.
Mascareta autofiltrant contra polsims i v apors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405

ES1000DPSN

U

0,24

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN
397 i UNE-EN 458

H1445003PSN

E243423APSN

6,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

A0122000

6,48

Protector auditiu tap escuma
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
U

6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
H1441201PSN

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.
Manobre

7,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0,0550 h

u

2,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

A0140000

7,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1433115PSN

Oficial 1a paleta

B7711A00

7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.
Manobre

ES1000BPSN

u

6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Part prop.elem.aux .p/fix accio,col.locació plaques policarbonat c

4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,2000 h

4,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,2000 h

1,0000 U

4,61

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g
Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de v idre
v ulcanitzada d'1,35 mm de gruix , amb v isor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a.

B56ZU001

5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D51PSN SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PSN MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

A0140000

5,31

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,2000 h

5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

A0122000

6,77

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ersal, amb v isor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Sin descomposición

ES1000FPSN

6,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

A0122000

6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

B1423230

Comprobacio de cabal i ajust valvules
ud. Comprobació de cabal i ajust de v àlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

u

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

ES1000APSN

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1423230PSN

Sin descomposición

ud

SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBCAPÍTULO D50PSN CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPSN PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPSN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

D50PO210PSN

PRECIO

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ud

CANTIDAD UD RESUMEN

APARTADO 1.1PSN EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

TOTAL PARTIDA ....................................................

ComprobacPSN

CÓDIGO

B1459630

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja
Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les
obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

A012N000

1,0000 h

Oficial 1a d'obra pública

15,46

15,46

A013N000

1,0000 H

Ajudant neteja

15,85

15,85

1,0000 u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de
dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

5,05

5,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
H145B002PSN

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

31,31
B145B002

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

1,0000 u

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes v iv es, niv ell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants protecció c/riscs mecànics niv ell 2

5,27

5,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
H145K397PSN

B145K397

u

1,0000 u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màx ima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

36,78

36,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

H145K4B9PSN

B145K4B9

u

1,0000 u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

52,10

B1485800

B1463253

1,0000 u

u
1,0000 u

52,10

H1488580PSN

B1464420

1,0000 u

u

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

55,73
55,73

Parella botes mitja canya
Parella de botes de mitja cany a, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
5,68

H148B580PSN

B148B580

B1465376

1,0000 u

1,0000 u

5,68

u

H15B2002PSN

B146J364

1,0000 u

2,20

H151A1K1PSN

24,01
24,01

2,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

B1474600

u
1,0000 u

13,19
13,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

B147D501

u

1,0000 u

251,52

u
1,0000 u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió
Banqueta aïllant de potes fix es per a treballs en tensió, segons UNE 204001
Banqueta aïll.,potes fix es,p/treb.tensió

B147L005

1,0000 u

0,1000 h

Oficial 1a

19,83

0,1000 h

Manobre

16,61

1,73

B0A62F00

0,6000 u

Tac acer D=10mm,carg./v oland./fem.

0,78

0,47

B0DZ4000

0,2000 m

Fleix

B1511215

1,2000 m2 Xarx a 4mm,poliam.n/regen.tenac.alt.,80x 80mm,corda
perim.poliam.,

m

B147M007

1,0000 u

43,30

251,52

A0121000

0,1000 h

Oficial 1a

19,83

2,07

A0140000

0,1000 h

Manobre

16,61

1,74

B0AC112D

1,2000 m

Cable acer galv .ríg.,composició 1x 7+0,D=9mm

0,98

1,18

u

B147N000

1,0000 u

1,0000 h

Manobre

16,61

18,23

BBL11102

1,0000 u

Placa triangular,70cm pintura reflectora,2usos

29,30

29,30

HBB20005PSN

u

43,30

BBB2A001

1,0000 u

B1481242

1,0000 u

86,07

HBBAA005PSN

u

86,07
86,07

Faixa prot.dorsolumbar
Faix a de protecció dorsolumbar

Senyal manual p/senyalis.
Seny al manual per a seny alista
Seny al manual p/seny alis.

Faix a prot.dorsolumbar

21,84

21,84

B1485140

1,0000 u

21,84

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butx aques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

22,97

22,97

10,96

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante
Seny al de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transv ersal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color v ermell, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

17,69

BBBAA005

1,0000 u

Seny al prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda tr

5,76

5,76

BBBAD015

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,prohibició,tex t negre s/v ermell,rect.,cant

8,39

8,39

HBBAC005PSN

u

A0140000

1,0000 h

Manobre

BBBAC005

1,0000 u

Seny al indicativ a ubicació ex t.inc.,normalitzada blanc s/v ermell

17,45

7,44

7,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

HBBAE001PSN
12,40

16,61

24,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

31,84

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v
Seny al indicativ a de la ubicació d'equips d'ex tinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons v ermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

22,97

BBBAE001

12,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

u
1,0000 u

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.

5,11

5,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,40

5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

27 de agosto de 2018

10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

10,96

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1485140PSN

47,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

4,99

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
H1481242PSN

4,48

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

43,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
u

0,03
0,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147N000PSN

0,16
0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.
Arnès de seient solidari a equip de protecció indiv idual per a prev enció de caigudes d'alçària, homologat segons
UNE-EN 813
Arnès seient solidari eq.prot.indiv id.caigudes alç.

2,07

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fix at en ancoratges de serv ei i amb el desmuntatge inclòs

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
u

60,72

TOTAL PARTIDA ....................................................

HBB11111PSN

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147M007PSN

60,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció indiv idual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795
Ap.ancoratge p/prot.indiv id.caiguda alç.

60,72

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
u

25,39

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,
Protecció col.lectiv a horitzontal d'obertures amb x arx a per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x 80 mm de pas de malla, corda perimetral
de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la x arx a, fix ada amb fleix i tacs d'ex pansió i amb el desmuntatge inclòs

251,52

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147L005PSN

25,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist
Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuix a, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganx ament d'arnès anticaiguda i siv ella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
Sistema anticaiguda amb un arnès anticaiguda+tirants,incorp.subs

25,39

A0121000

H152J105PSN
13,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147D501PSN

Maniguets espatl. p/sold.,serratge

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cinturó antivib.,ajust./transpi.
Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable
Cinturó antiv ib.,ajust./transpi.

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge
Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
H1474600PSN

23,58

APARTADO 1.2PSN SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix , de 120 kg de resistència a la perforació, pintades
amb pintures epox i i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox .folr.

23,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
u

23,58

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H146J364PSN

1,0000 u

5,68
B15B0002

24,01

Dav antal p/sold.,serratge

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,
Parella de botes baix es de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al
crom, amb env oltant del turmell encoix inat, amb llengüeta de manx a de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella botesbaix es,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,p

16,97

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

16,97

Davantal p/sold.,serratge
Dav antal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Parella botes mitja cany a

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1465376PSN

16,97

B1488580

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb env oltant del turmell encoix inat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
55,73

SUBTOTAL

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
H1464420PSN

PRECIO

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.
Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
u

CANTIDAD UD RESUMEN

52,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1463253PSN

CÓDIGO
H1485800PSN

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màx ima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

HBBAF004PSN

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

17,94

BBBAD004

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,adv ertència,tex t negre s/groc,rect.,cantel

12,31

12,31

BBBAF004

1,0000 u

Seny al adv ert.,normalitzada negre s/groc,triangular,cantell neg.

9,04

9,04
39,29

HQU1A50APSN

0,0650 h

Manobre

16,61

1,12

BBC19000

1,0000 m

Cinta balisament

0,15

0,15

D0B27100

0,1200 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

0,82

0,10

BQU1A50A

1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
m
0,1200 h

Manobre

16,61

2,07

BBC1D000

1,0000 m

D0B27100

0,1200 kg

Garlanda abalisament reflectora

0,08

0,08

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

0,82

0,10

0,0500 h

Manobre

16,61

1,61

BBC1JF00

1,0000 u

Llumenera làmpada fix a color ambre

21,44

21,44

1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat v estidor 8,2x 2,5x 2,3m

u

2,25

23,05

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.
Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

1,0000 h

Oficial 1a

A0140000

1,0000 h

Manobre

20,53

0,3500 h

Manobre

16,61

6,40

BQU27500

0,2500 u

Taula fusta,p/6pers.p/4 usos

43,35

10,84

16,61

17,19
37,72

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs
Planx a elèctrica per a escalfar menjars, de 60x 45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,1500 h

Manobre

BQU2D102

1,0000 u

Planx a elèct. p/menjars,60x 45cm,p/2 usos

HQU25201PSN

u

A0140000

0,1500 h

Manobre

16,61

2,95

BQU25500

0,2500 u

Banc fusta,p/3pers.p/4 usos

43,15

10,79

HQU22301PSN

u

4,24

0,2500 h

Manobre

16,61

6,00

BQU22303

1,0000 u

Armari metàl.lic,indiv idual,0,4 0,5x 1,8m,p/3 usos

48,25

48,25

47,20

47,20

0,0500 h

Manobre especialista

BQU2E002

1,0000 u

Forn microones,p/2usos

51,44

HQU2QJ02PSN

u
0,3750 h

Oficial 1a lampista

BQU2QJ00

1,0000 u

Pica rentar plats+aix e.+desguàs

17,19

3,74

81,12

81,12

H16F1004PSN

h
1,0000 h

Formació Seg.Salut
Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Manobre

0,1000 h

Manobre

16,61

3,42

Recipient p/escombraries,100l

48,21

48,21

84,86

HQUAP000PSN

u

H16F1003PSN
51,63

1,0000 u

Curs.prim.aux +socorr

Manobre
Penja-robes dutx a

A0121000

u

BQUA1100

1,0000 u

16,61

0,89

0,86

0,86

6,0000 h

Oficial 1a

HQUAM000PSN
1,75

BQUAM000

u

A0140000

1,0000 h

1,0000 u

Reconeix ement med.

103,70

HQUA2100PSN

103,70
103,70

30,00

BQUA2100

u

30,00

1,0000 u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

103,08

103,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions
Mà d'obra per a neteja i conserv ació de les instal.lacions

103,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Manobre

16,61

HQUA3100PSN

17,19

BQUA3100

mes Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc
Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x 2,3x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix , rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lav abo col.lectiu amb 3 aix etes, 2 plaques turques, 2 dutx es, mirall i complements de bany , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 3,7x 2,3x 2,3m,inst.lampist.

224,78

u

17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

BQU1531A

30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU1531APSN

123,17

Reconeixement med.
Reconeix ement mèdic

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
h

123,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQUZM000PSN

19,83

APARTADO 1.5PSN MEDICINA PREVENTIVA

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

177,50

Reunió comitè S/S 6 pers.
Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
u

177,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQUA1100PSN

177,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs
Penja-robes per a dutx a, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

0,0500 h

17,19

Curs.prim.aux+socorr
Curset de primers aux ilis i socorrisme

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

1,0000 u

17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

BQZ1P000

16,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,0000 u

A0140000

177,16

APARTADO 1.4PSN DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

BQUAP000

BQU2GF00

u

13,70
163,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

HQU2P001PSN

20,49
163,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs
Pica per a rentar plats amb desguàs i aix eta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A012J000

A0140000

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU2GF01PSN

54,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs
Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0150000

13,74

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs
Armari metàl.lic indiv idual doble compartiment interior, de 0,4x 0,5x 1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU2E001PSN

17,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL PARTIDA ....................................................
19,83

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU2D102PSN

156,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

APARTADO 1.3PSN IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

A0121000

156,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

h

156,78

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

H15Z1001PSN

146,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs
Llumenera amb làmpada fix a de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

146,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

146,78

mes Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de v estidors de 8,2x 2,5x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix ,
rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
HBC1JF01PSN

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HQU27502PSN

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge
Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat menjador 6x 2,3x 2,6m,inst.lampist.

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

HBC1D081PSN

SUBTOTAL

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

PRECIO

mes Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de menjador de 6x 2,3x 2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix , rev estiment de
parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aix eta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
m

CANTIDAD UD RESUMEN

BQU1H53A

TOTAL PARTIDA ....................................................

HBC19081PSN

CÓDIGO
HQU1H53APSN

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
Seny al d'adv ertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

1,0000 u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

67,27

67,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

67,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

224,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

224,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
27 de agosto de 2018

Página

79

27 de agosto de 2018

Página

80

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAPÍTOL 8 PLANTA SEGONA SUD
SUBCAPÍTULO U01PSS MANO DE OBRA
APARTADO U01FPSS MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPSS INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PSS FONTANERÍA
U01FY105PSS

h

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

D14AP195PSS

m²

Oficial 1ª fontanero

ELEMENTO U01FY2PSS CALEFACCIÓN
Oficial 1ª calefactor
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

TOTAL PARTIDA ....................................................

h

Oficial primera climatización
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

16,50

SUBCAPÍTULO D16PSS AISLAMIENTOS
APARTADO D16ASS AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPSS INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPSS CANALIZACIONES
D16AQF104PSS

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 42 mm para tuberías de 1 1/4", colocada.

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

U15AM004

1,0500 m

Coquilla ISOVER 1 1/4" 42 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

h

Encargado especializado instalación eléctrica

D16AQF105PSS

Sin descomposición

m

20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
h

Oficial especializado instalación eléctrica
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

18,00

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

U15AM005

1,0500 m

Coquilla ISOVER 1 1/2" 48 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

D16AQF106PSS

Técnico programador
TOTAL PARTIDA ....................................................

m

36,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS

SUBAPARTADO U01FZPSS VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PSS PINTURAS
h

15,50

SUBCAPÍTULO D01PSS DEMOLICIONES
APARTADO D01ESS DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS
DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR
m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó rev estimiento similar de una de sus caras
y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros a pie de carga, medios aux iliares de
obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.

0,4300 h

Peón suelto

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

U15AM006

1,0500 m

Coquilla ISOVER 2" 60 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

14,66

6,30

6,30

0,44

D16AQF107PSS

m

6,74

LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE
m². Lev antado de falso techo desmontable de escay ola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprov echable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios aux iliares de obra y p.p. de
costes indirectos, según NTE/ADD-12.

0,2250 h

Peón suelto

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

0,29
4,39

14,86

0,74

3,60

3,78

4,52

0,32
4,84

0,0500 h

Ay udante

U15AM007

1,0500 m

Coquilla ISOVER 2 1/2" 76 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

14,66

3,30

3,30

0,23

14,86

0,74

3,95

4,15

4,89

0,34
5,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

APARTADO D01GSS DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS

U01AA011

4,10

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.

U01AA009

D16AQF108PSS

m

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m²

3,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

D01GD010PSS

0,74

3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

U01AA011

14,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

m²

4,11

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 60 mm para tuberías de 2", colocada.

Oficial 1ª pintor
Sin descomposición

D01EA025PSS

0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Sin descomposición

U01FZ101PSS

3,84

TOTAL PARTIDA ....................................................

ELEMENTO U01FY9PSS INFORMÁTICA
h

3,10

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 48 mm para tuberías de 1 1/2", colocada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

U01FY905PSS

0,74

2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

U01FY625PSS

14,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

ELEMENTO U01FY6PSS ELECTRICIDAD
U01FY620PSS

28,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS

ELEMENTO U01FY3PSS CLIMATIZACIÓN
U01FY310PSS

IMPORTE

Sin descomposición
16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

h

SUBTOTAL

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila
Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x 600 mm i 20 mm de gruix , cantell recte,
sistema desmuntable amb estructura d'hacer galv anitzat v ist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de
600x 600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a max im

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

U01FY205PSS

PRECIO

APARTADO D14APSS SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPPSS SOSTRE TIPUS PLAQUES

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 89 mm para tuberías de 3", colocada.

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

14,86

0,74

U15AM008

1,0500 m

Coquilla ISOVER 3" 89 mm BT-LV desnuda 30 mm

4,65

4,88

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

5,62

0,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D25PSS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PSS PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PSS PURGADOR AUTOMÀTIC
BEU11113PSS

SUBCAPÍTULO D14PSS ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició v ertical i v àlv ula d'obturació incorporada, amb rosca de
3/8" de diàmetre
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

APARTADO BEU5PSS TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PSS TERMÒMETRE
BEU57555PSS

u

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

D25DA020PSS

m

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C
Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO BEU6PSS MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PSS MANÒMETRE

D25DA030PSS

u

m

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1,1000 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,09

1,20

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=20x

2,00

2,00

coelA22Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

mo004

0,0500 h

mo005
%0200

2,08

2,08

0,02

0,14

Oficial 1º fontanero

16,18

0,81

0,0500 h

Ay udante fontanero

14,68

0,73

2,0000 %

Medios aux iliares

6,96

0,14

D25DA050PSS

m

Sin descomposición

D25DA060PSS

m

Sin descomposición

1,09

TNIRCL4011

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR11/Serie 5
D=40x 3,7

6,09

6,09

coelA42Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

mo004

0,0700 h

3,35

3,35

0,02

0,14

16,18

1,13

mo005

0,0700 h

Ay udante fontanero

14,68

1,03

%0200

2,0000 %

Medios aux iliares

12,83

0,26

7,10

APARTADO D25LPSS LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPSS LLAVES DE ESFERA
Valvula esfera palanca 1 1/4" inox
Vàlv ula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

D25LL4

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox
Vàlv ula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

D25LL5PSS

Valula esfera palanca 2" inox
Vàlv ula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.

13,09

Sin descomposición

ELEMENTO FoHPSS Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPSS Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

AB115022AZ
TNIRCL2074
coelX20Xa
adcoel520
mo004

2,5600 u
1,0000 m
1,0000 m

TOTAL PARTIDA ....................................................

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=20x

1,09
2,00

mE20VC020PSS

ud

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.
Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer inox colocada
mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

mO01OB200

1,0000 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,54

20,54

mP17FE250

2,0000 ud

Brida plana roscada Zn DN 65 mm.

15,65

31,30

mP17XC020

1,0000 ud

Válv ula compuerta metal (bridas) DN60

143,49

143,49

%CI0300

3,0000 %

Costes Indirectos

195,33

5,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,00

201,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 30mm de e

7,05

7,05

0,02

0,44

16,18

0,81

Oficial 1º fontanero

SUBAPARTADO D26LLPSS LLAVES COMPUERTA

2,79

22,2200 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch
0,0500 h

146,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.
Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

106,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

77,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

FoHCCLd20PSS

76,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p
de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento
alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación
en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.
1,55

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de dificultat alt, i col.locat superficialment.
TOTAL PARTIDA ....................................................

D25LL3

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

41,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0,7000 u

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

AB115040AZ

36,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

Oficial 1º fontanero

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
Sin descomposición

TNIRCL2074

m

m

TOTAL PARTIDA ....................................................

AB115022AZ

FoFCCLd40PSS

28,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
D25DA040PSS

APARTADO D25DPSS DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanerPSS Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPSS Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPSS Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
m

21,78

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Sin descomposición

FoFCCLd20PSS

IMPORTE

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

BEU6U001PSS

SUBTOTAL

SUBAPARTADO D25DAPSS TUBERÍA DE ACERO

mo005

0,0500 h

Ay udante fontanero

14,68

0,73

%0200

2,0000 %

Medios aux iliares

13,82

0,28

mE20VC030PSS

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ud

VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.
Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer inox idable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

mO01OB200

1,0000 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,54

20,54

mP17FE260

2,0000 ud

Brida plana roscada Zn DN 80 mm.

17,69

35,38

mP17XC030

1,0000 ud

Válv ula compuerta metal (bridas) DN80

161,81

161,81

%CI0300

3,0000 %

Costes Indirectos

217,73

6,53

TOTAL PARTIDA ....................................................

224,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBAPARTADO D28LLPSS TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
D28LL1PSS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi
Accessoris v aris per instal·lació acer inox idable. Tes-colzes-filtres A-316L.
Sin descomposición

D49FL1701FPSS

TOTAL PARTIDA ....................................................

ud

850,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

SUBCAPÍTULO D28PSS ILUMINACIÓN
APARTADO D28APSS ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AFSPSS ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
D28AFS1PSS

u

U49AA071

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs
Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x 600 40 W, 3900LM 400K
40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat
esp. alt confort v isual, col·locat encastat.

U49AA500
%CI

TOTAL PARTIDA ....................................................

49,89

SUBCAPÍTULO D34PSS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO D34JPSS PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO D34JAPSS PUERTAS METÁLICAS

0,6000 h

Oficial primera

16,78

10,07

U01AA009

0,6000 h

Ay udante

14,86

8,92

U35JA004

1,0000 ud

Puerta cortafuegos EI2/45/C5 1H-900 mm

162,45

162,45

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

181,44

12,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBCAPÍTULO D36PSS COMPTATGE SISTEMA TREND
u

D50PO210PSS

ES1000APSS

194,14

ud

Comprobacio de cabal i ajust valvules
ud. Comprobació de cabal i ajust de v àlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

ud

Desinfeccio canonades
ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marx a

0,2000 h

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,2000 h

Manobre

16,61

3,32

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

0,11

0,11

B7711A0A

1,5000 M

0,15

0,23

ES1000FPSS

Cinta adhesiv a

2,46

6,12

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

A0122000

0,2000 h

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,2000 h

Manobre

16,61

2,46
3,32

B56ZU001

1,0000 U

Part prop.elem.aux .p/fix accio,col.locació plaques policarbonat c

2,97

2,97

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

0,11

0,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.776,63

ES1000BPSS

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

A0140000

0,0550 h

Manobre

B7711A0A

1,2000 M

Cinta adhesiv a

16,61

0,91

0,15

0,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
ES1000DPSS

U

1.220,17

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a
Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3 / h, DN32, Tº Max
130 ° C i distància entre v ies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli
Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a i amb fix acions mecàniques.

A0122000

0,3000 h

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,4000 h

Manobre

16,61

6,64

B0D31000

0,1200 m3 Llata fusta pi

207,00

24,84

3,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición
182,73

35,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E243423APSS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a
Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3 m3 / h, DN25, Tº
Max 130 ° C i distància entre v ies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes
Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

750,00

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a.

A0122000

2.255,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Sin descomposición

u

337,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connex ió embridada QP = 6,0
m3 / h i PN16, distància entre v ies 260mm, amb comunicació M-BUS.
TOTAL PARTIDA ....................................................

EW1101CC280SS

22,05

SUBCAPÍTULO D51PSS SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PSS MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connex ió embridada, QP = 15
m3 / h i PN25, distància entre v ies 270mm, amb comunicació M-BUS.
TOTAL PARTIDA ....................................................

u

315,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

EW1101CC390SS

Costes indirectos..(s/total)

Sin descomposición

Sin descomposición

u

225,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

EW7731M4000SS

90,00

5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

Sin descomposición

u

90,00

Canon de v ertido RCD no peligroso inerte limpio

TOTAL PARTIDA ....................................................

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connex ió embridada, QP = 25
m3 / h i PN25, distància entre v ies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
TOTAL PARTIDA ....................................................

EW7731M5200SS

7,0000 %

Serv icio de entrega y recogida contenedor de 30 m³

Sin descomposición

PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm
ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensay os de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente;
Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o v alor mínimo que debe
cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2
y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la
puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar v estíbulos de
independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible de 900x 2000 mm con
doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor,
mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

1,0000 ud
45,0000 t

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³
ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos
inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico),
por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máx ima de 50 km a
la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en v ertedero). Se incluy e en el precio el alquiler
del contenedor.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ComprobacPSS

U01AA007

EW7731M6000SS

IMPORTE

SUBCAPÍTULO D50PSS CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPSS PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPSS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ud

SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición

D34JA012PSS

PRECIO

SUBCAPÍTULO D49PSS GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FSS RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PSS RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

178,62

ES1000EPSS

H

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja
Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les
obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

A012N000

1,0000 h

Oficial 1a d'obra pública

15,46

15,46

A013N000

1,0000 H

Ajudant neteja

15,85

15,85

TOTAL PARTIDA ....................................................

31,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

APARTADO 1.1PSS EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H1411111PSS

B1411111

u

1,0000 u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
Casc seguretat p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

6,77

B145K4B9

B1421110

1,0000 u

u

1,0000 u

6,77

B1463253

5,31

TOTAL PARTIDA ....................................................

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

52,10

u

1,0000 u

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

55,73

H1423230PSS

H1464420PSS

1,0000 u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc
Ulleres de seguretat per a tall ox iacetilènic, amb muntura univ ersal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb v isors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Ulleres p/tall ox iacet.,muntura acer/PVC,v isors D=50mm.fosc

4,61

4,61

B1464420

TOTAL PARTIDA ....................................................

H142AC60PSS

B142AC60

u

1,0000 u

7,50

B142BA00

1,0000 u

7,50
B1465376

6,48

H146J364PSS

6,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

B1431101

u
1,0000 u

B146J364

B1433115

1,0000 u

0,24

0,24

u

1,0000 u

H1474600PSS
B1474600

14,00

u

0,24
1,0000 u

H147D501PSS

14,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

B1441201

u
1,0000 u

u

14,00

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.
Mascareta autofiltrant contra polsims i v apors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405
Mascareta autofiltrant c/polsim+v ap.tòx .

B147D501
0,70

B1445003

1,0000 u

B147L005
1,56

B1455710

1,0000 u

1,56

2,20

B147M007

B1459630

1,0000 u

2,20

5,05

B147N000

B145B002

1,0000 u

5,05

5,27

1,0000 u

Sistema anticaiguda amb un arnès anticaiguda+tirants,incorp.subs

u

B1481242

1,0000 u

Ap.ancoratge p/prot.indiv id.caiguda alç.

43,30

u

1,0000 u

Arnès seient solidari eq.prot.indiv id.caigudes alç.

86,07

u

43,30
43,30

86,07
86,07

1,0000 u

Faixa prot.dorsolumbar
Faix a de protecció dorsolumbar
Faix a prot.dorsolumbar

21,84

u

21,84
21,84

1,0000 u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butx aques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

5,27

22,97

22,97

5,27

22,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

H145K397PSS

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màx ima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

B1485140

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

36,78

251,52

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.
Arnès de seient solidari a equip de protecció indiv idual per a prev enció de caigudes d'alçària, homologat segons
UNE-EN 813

H1485140PSS

1,0000 u

251,52

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

B145K397

251,52

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció indiv idual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
u

13,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
H1481242PSS

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes v iv es, niv ell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants protecció c/riscs mecànics niv ell 2

13,19

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist
Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuix a, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganx ament d'arnès anticaiguda i siv ella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

5,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

13,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
H145B002PSS

Cinturó antiv ib.,ajust./transpi.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
H147N000PSS

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de
dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

2,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
u

2,20

Cinturó antivib.,ajust./transpi.
Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable

2,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1459630PSS

2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
H147M007PSS

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx ú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautx ú+cotó,subj.canell

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox .folr.

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
u

24,01

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix , de 120 kg de resistència a la perforació, pintades
amb pintures epox i i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

1,56

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1455710PSS

24,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
H147L005PSS

Mascareta,protecció respiratòria
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Mascareta,protecció respiratòria

24,01

TOTAL PARTIDA ....................................................
0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
u

Parella botesbaix es,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,p

0,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1445003PSS

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,
Parella de botes baix es de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al
crom, amb env oltant del turmell encoix inat, amb llengüeta de manx a de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
H1441201PSS

5,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN
397 i UNE-EN 458
Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
u

5,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1433115PSS

1,0000 u

6,48

Protector auditiu tap escuma
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu tap escuma

Parella botes mitja cany a

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H1431101PSS

Parella botes mitja canya
Parella de botes de mitja cany a, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

TOTAL PARTIDA ....................................................

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat
transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

u

7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
u

1,0000 u

55,73

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1465376PSS

TOTAL PARTIDA ....................................................

H142BA00PSS

55,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g
Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de v idre
v ulcanitzada d'1,35 mm de gruix , amb v isor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV v ul.g

u

4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

52,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

B1423230

52,10

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb env oltant del turmell encoix inat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
u

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
H1463253PSS

5,31

SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA ....................................................

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ersal, amb v isor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.

PRECIO

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màx ima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420

6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

CANTIDAD UD RESUMEN

H145K4B9PSS

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1421110PSS

CÓDIGO

u
1,0000 u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

12,40

12,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

36,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,40

36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

H1485800PSS
B1485800

u
1,0000 u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

16,97

16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

B1488580

u
1,0000 u

Davantal p/sold.,serratge
Dav antal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Dav antal p/sold.,serratge

23,58

CANTIDAD UD RESUMEN
u

16,97

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1488580PSS

CÓDIGO
HBBAF004PSS

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.
Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

B148B580

1,0000 u

23,58

1,0000 h

Manobre

16,61

17,94

BBBAD004

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,adv ertència,tex t negre s/groc,rect.,cantel

12,31

12,31

BBBAF004

1,0000 u

Seny al adv ert.,normalitzada negre s/groc,triangular,cantell neg.

9,04

9,04

25,39

23,58

HBC19081PSS

m

B15B0002

1,0000 u

25,39

60,72

60,72

TOTAL PARTIDA ....................................................

60,72

Manobre

1,0000 m

Cinta balisament

D0B27100

0,1200 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

m

A0140000

0,1200 h

Manobre

BBC1D000

1,0000 m

Garlanda abalisament reflectora

D0B27100

0,1200 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

u

Manobre

16,61

1,61

21,44

21,44

1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

B0A62F00

0,6000 u

Tac acer D=10mm,carg./v oland./fem.

0,78

0,47

B0DZ4000

0,2000 m

Fleix

0,16

0,03

APARTADO 1.3PSS IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

B1511215

1,2000 m2 Xarx a 4mm,poliam.n/regen.tenac.alt.,80x 80mm,corda
perim.poliam.,

0,15

0,18

H15Z1001PSS

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,48

h

A0121000

1,0000 h

Oficial 1a

19,83

20,53

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

17,19

0,1000 h

Oficial 1a

19,83

2,07

A0140000

0,1000 h

Manobre

16,61

1,74

B0AC112D

1,2000 m

Cable acer galv .ríg.,composició 1x 7+0,D=9mm

0,98

1,18

HQU2D102PSS

TOTAL PARTIDA ....................................................

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

18,23

BBL11102

1,0000 u

Placa triangular,70cm pintura reflectora,2usos

29,30

29,30
47,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

10,96

10,96

TOTAL PARTIDA ....................................................

Manobre

16,61

4,24

1,0000 u

Planx a elèct. p/menjars,60x 45cm,p/2 usos

47,20

47,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

A0150000

0,0500 h

Manobre especialista

17,19

3,74

BQU2E002

1,0000 u

Forn microones,p/2usos

81,12

81,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante
Seny al de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transv ersal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color v ermell, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge inclòs
16,61

17,69

Seny al prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda tr

5,76

5,76

Cartell ex plic.seny al,prohibició,tex t negre s/v ermell,rect.,cant

8,39

8,39

A0140000

0,1000 h

Manobre

16,61

3,42

BQU2GF00

1,0000 u

Recipient p/escombraries,100l

48,21

48,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU2P001PSS

1,0000 h

Manobre

BBBAC005

1,0000 u

Seny al indicativ a ubicació ex t.inc.,normalitzada blanc s/v ermell

u

16,61

17,45

7,44

7,44

0,0500 h

Manobre

BQZ1P000

1,0000 u

Penja-robes dutx a

BBBAE001

1,0000 u

31,84

HQUA1100PSS
BQUA1100

5,11

0,89

0,86

0,86

u

1,75

1,0000 u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

103,70

103,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

103,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
HQUZM000PSS
24,89

A0140000

h
1,0000 h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions
Mà d'obra per a neteja i conserv ació de les instal.lacions
Manobre

16,61

17,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.

16,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs
Penja-robes per a dutx a, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
HBBAE001PSS

51,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v
Seny al indicativ a de la ubicació d'equips d'ex tinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons v ermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

A0140000

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

84,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
HBBAC005PSS

51,44

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs
Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1,0000 u

0,1500 h

BQU2D102

HQU2GF01PSS

Senyal manual p/senyalis.
Seny al manual per a seny alista

1,0000 u

A0140000

HQU2E001PSS

TOTAL PARTIDA ....................................................

BBBAD015

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs
Planx a elèctrica per a escalfar menjars, de 60x 45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

BBBAA005

u

4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Manobre

37,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

A0121000

1,0000 h

23,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fix at en ancoratges de serv ei i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

2,25

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.
Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

u

1,37

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,07

16,61

HBBAA005PSS

0,10

Llumenera làmpada fix a color ambre

19,83

Seny al manual p/seny alis.

0,82

0,0500 h

Manobre

1,0000 u

0,08

1,0000 u

Oficial 1a

BBB2A001

2,07

0,08

BBC1JF00

0,1000 h

u

16,61

A0140000

0,1000 h

HBB20005PSS

0,10

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs
Llumenera amb làmpada fix a de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

u

0,82

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge
Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

A0121000

HBB11111PSS

0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

HBC1JF01PSS

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,
Protecció col.lectiv a horitzontal d'obertures amb x arx a per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x 80 mm de pas de malla, corda perimetral
de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la x arx a, fix ada amb fleix i tacs d'ex pansió i amb el desmuntatge inclòs

m

1,12

0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO 1.2PSS SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

H152J105PSS

16,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

H151A1K1PSS

0,0650 h

BBC19000

HBC1D081PSS

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió
Banqueta aïllant de potes fix es per a treballs en tensió, segons UNE 204001
Banqueta aïll.,potes fix es,p/treb.tensió

A0140000

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
u

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

25,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

H15B2002PSS

39,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge
Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Maniguets espatl. p/sold.,serratge

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

SUBTOTAL

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H148B580PSS

PRECIO

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
Seny al d'adv ertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU1531APSS
5,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
BQU1531A

mes Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc
Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x 2,3x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix , rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lav abo col.lectiu amb 3 aix etes, 2 plaques turques, 2 dutx es, mirall i complements de bany , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 3,7x 2,3x 2,3m,inst.lampist.

224,78

224,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

224,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

HQU1H53APSS

BQU1H53A

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat menjador 6x 2,3x 2,6m,inst.lampist.

146,78

U22MA105PSS

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m²

TOTAL PARTIDA ....................................................

59,06

Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado
Sin descomposición

146,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BQU1A50A

CANTIDAD UD RESUMEN

146,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU1A50APSS

CÓDIGO

SUBCAPÍTULO U22PSS CERRAJERÍA
APARTADO U22MPSS ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO U22MAPSS ENREJADOS

mes Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de menjador de 6x 2,3x 2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix , rev estiment de
parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aix eta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

mes Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de v estidors de 8,2x 2,5x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix ,
rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat v estidor 8,2x 2,5x 2,3m

156,78

156,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

156,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HQU27502PSS

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,3500 h

Manobre

16,61

6,40

BQU27500

0,2500 u

Taula fusta,p/6pers.p/4 usos

43,35

10,84

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
HQU25201PSS

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,1500 h

Manobre

16,61

2,95

BQU25500

0,2500 u

Banc fusta,p/3pers.p/4 usos

43,15

10,79

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
HQU22301PSS

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs
Armari metàl.lic indiv idual doble compartiment interior, de 0,4x 0,5x 1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,2500 h

Manobre

16,61

6,00

BQU22303

1,0000 u

Armari metàl.lic,indiv idual,0,4 0,5x 1,8m,p/3 usos

48,25

48,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

54,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
HQU2QJ02PSS

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs
Pica per a rentar plats amb desguàs i aix eta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A012J000

0,3750 h

Oficial 1a lampista

BQU2QJ00

1,0000 u

Pica rentar plats+aix e.+desguàs

20,49

13,70

163,46

163,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

177,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

APARTADO 1.4SS DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
H16F1004PSS
A0140000

h
1,0000 h

Formació Seg.Salut
Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Manobre

16,61

17,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
HQUAP000PSS
BQUAP000

u
1,0000 u

Curs.prim.aux+socorr
Curset de primers aux ilis i socorrisme
Curs.prim.aux +socorr

177,50

177,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

177,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
H16F1003PSS
A0121000

u
6,0000 h

Reunió comitè S/S 6 pers.
Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
Oficial 1a

19,83

123,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

123,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

APARTADO 1.5SS MEDICINA PREVENTIVA
HQUAM000PSS
BQUAM000

u
1,0000 u

Reconeixement med.
Reconeix ement mèdic
Reconeix ement med.

30,00

30,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
HQUA2100PSS
BQUA2100

u
1,0000 u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

103,08

103,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

103,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
HQUA3100PSS

BQUA3100

u

1,0000 u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

67,27

67,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

67,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAPÍTOL 9 PLANTA TERCERA NORD
SUBCAPÍTULO U01PTN MANO DE OBRA
APARTADO U01FPTN MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPTN INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PTN FONTANERÍA
U01FY105PTN

h

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

BEU11113PTN

u

Oficial 1ª fontanero

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO U01FY2PTN CALEFACCIÓN

APARTADO BEU5PTN TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PTN TERMÒMETRE

h

Oficial 1ª calefactor

BEU57555PTN

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

u

16,00

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

ELEMENTO U01FY3PTN CLIMATIZACIÓN
h

Oficial primera climatización
Sin descomposición
16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO BEU6PTN MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PTN MANÒMETRE
BEU6U001PTN

u

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d
Sin descomposición

ELEMENTO U01FY6PTN ELECTRICIDAD
h

TOTAL PARTIDA ....................................................

Encargado especializado instalación eléctrica
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

h

20,00

Oficial especializado instalación eléctrica
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

18,00

APARTADO D25DPTN DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontaneríaPTN Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPTN Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPTN Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
FoFCCLd20PTN

m

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

ELEMENTO U01FY9PTN INFORMÁTICA
U01FY905PTN

h

Técnico programador
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

36,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS

SUBAPARTADO U01FZPTN VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PTN PINTURAS
U01FZ101PTN

h

Oficial 1ª pintor
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D14PTN ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APTN SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPTN SOSTRE TIPUS PLAQUES
D14AP195PTN

m²

AB115022AZ

1,1000 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,09

1,20

TNIRCL2074

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=20x

2,00

2,00

coelA22Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

mo004

0,0500 h

mo005

0,0500 h

%0200

2,0000 %

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila
Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x 600 mm i 20 mm de gruix , cantell recte,
sistema desmuntable amb estructura d'hacer galv anitzat v ist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de
600x 600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a max im

FoFCCLd25PTN

m

28,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS

SUBCAPÍTULO D16PTN AISLAMIENTOS
APARTADO D16APTN AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPTN INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPTN CANALIZACIONES

U01AA009

0,0500 h

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 34 mm para tuberías de 1", colocada.
Ay udante

14,86

0,74

U15AM003

1,0500 m

Coquilla ISOVER 1" 34 mm BT-LV desnuda 30 mm

2,70

2,84

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

3,58

0,25

Oficial 1º fontanero

16,18

0,81

Ay udante fontanero

14,68

0,73

Medios aux iliares

6,96

0,14

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.

0,9600 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,20

1,15

TNIRCL2574

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=25x

3,01

3,01

coelA28Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

mo004

0,0500 h

mo005

0,0500 h

%0200

2,0000 %

2,32

2,32

0,02

0,14

Oficial 1º fontanero

16,18

0,81

Ay udante fontanero

14,68

0,73

Medios aux iliares

8,16

0,16

TOTAL PARTIDA ....................................................
3,83

FoFCCLd40PTN

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 48 mm para tuberías de 1 1/2", colocada.

0,0500 h

Ay udante

14,86

0,74

U15AM005

1,0500 m

Coquilla ISOVER 1 1/2" 48 mm BT-LV desnuda 30 mm

3,20

3,36

AB115040AZ

0,7000 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,55

1,09

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

4,10

0,29

TNIRCL4011

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR11/Serie 5
D=40x 3,7

6,09

6,09

coelA42Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

mo004

0,0700 h

mo005

0,0700 h

%0200

2,0000 %

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

U15AM007

1,0500 m

Coquilla ISOVER 2 1/2" 76 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

14,86

0,74

3,95

4,15

4,89

0,34

8,32

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p
de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento
alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación
en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

U01AA009

D16AQF107PTN

7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

2,08
0,14

AB115028AZ

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
D16AQF105PTN

2,08
0,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición

m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

D16AQF103PTN

10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
U01FY625PTN

12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

U01FY620PTN

6,20

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C
Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

U01FY310PTN

IMPORTE

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició v ertical i v àlv ula d'obturació incorporada, amb rosca de
3/8" de diàmetre

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

U01FY205PTN

SUBTOTAL

SUBCAPÍTULO D25PTN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PTN PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PTN PURGADOR AUTOMÀTIC

3,35

3,35

0,02

0,14

Oficial 1º fontanero

16,18

1,13

Ay udante fontanero

14,68

1,03

Medios aux iliares

12,83

0,26

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,23

ELEMENTO FoHPTN Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPPTN Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

FoHCCLd20PPTN

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

SUBCAPÍTULO D27PTN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO D27JPTN CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JLPTN USOS VARIOS
D27JL005PTN

m

PRECIO

SUBTOTAL

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)
m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x 1,5 mm², en sistema monofásico, (activ o, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.

U01FY630

0,1300 h

Oficial primera electricista

16,00

2,08

AB115022AZ

2,5600 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,09

2,79

U01FY635

0,1300 h

Ay udante electricista

14,00

1,82

TNIRCL2074

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=20x

2,00

2,00

U30JW120

1,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

0,42

U30JW001

2,0000 m

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

0,58

coelX20Xa
adcoel520

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 30mm de e

7,05

7,05

U30JW900

0,7000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,29

22,2200 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

0,02

0,44

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

5,19

0,36

1,0000 m

mo004

0,0500 h

Oficial 1º fontanero

16,18

0,81

mo005

0,0500 h

Ay udante fontanero

14,68

0,73

%0200

2,0000 %

Medios aux iliares

13,82

0,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,10

D27JL010PTN

m

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D25DAPTN TUBERÍA DE ACERO
m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=22mm,g=1,2mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

18,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D25DA030PTN

m

U01FY630

0,1300 h

Oficial primera electricista

16,00

2,08

U01FY635

0,1300 h

Ay udante electricista

14,00

1,82

U30JW120

1,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

0,42

U30JW002

2,0000 m

Conductor rígido 750V;2,5(Cu)

0,46

0,92

U30JW900

0,7000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,29

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

5,53

0,39

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

APARTADO D27KPTN PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KAPTN PUNTO DE LUZ SENCILLO

TOTAL PARTIDA ....................................................

28,14

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

41,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO D25LPTN LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPTN LLAVES DE ESFERA
D25LL2

D27KA001PTN

ud

Valvula esfera palanca 1" inox
Vàlv ula esfera 1", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500
ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activ o, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo
univ ersal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco
respectiv o, totalmente montado e instalado.

U01FY630

0,3500 h

Oficial primera electricista

16,00

5,60

U01FY635

0,3500 h

Ay udante electricista

14,00

4,90

U30JW120

8,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

3,36

U30JW900

1,0000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,42

U30JW001

24,0000 m

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

6,96

U30NV382

1,0000 ud

Portalámparas para obra

0,75

0,75

U30KA001

1,0000 ud

Mecanismo Interruptor JUNG-501 U

4,65

4,65

U30KA006

1,0000 ud

Tecla sencilla marfil JUNG-AS 591

1,93

1,93

U30KA062

1,0000 ud

Marco simple JUNG-AS 581

1,22

1,22

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

29,79

2,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

49,15

SUBAPARTADO D27KGPTN PULSADORES

D25LL4

D27KG305PTN

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox
Vàlv ula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.
Sin descomposición

0,2000 h

Oficial primera electricista

16,00

3,20

0,2000 h

Ay udante electricista

14,00

2,80

U30JW120

8,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

3,36

U30JW900

1,0000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,42

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.
Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer inox colocada
mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

U30JW001

18,0000 m

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

5,22

U30NV382

1,0000 ud

Portalámparas para obra

0,75

0,75

U30KG305

1,0000 ud

Pulsador luz BJC-MEGA

19,07

19,07

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

34,82

2,44

SUBAPARTADO D26LLPTN LLAVES COMPUERTA

mO01OB200

1,0000 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,54

20,54

mP17FE250

2,0000 ud

Brida plana roscada Zn DN 65 mm.

15,65

31,30

mP17XC020

1,0000 ud

Válv ula compuerta metal (bridas) DN60

143,49

143,49

%CI0300

3,0000 %

Costes Indirectos

195,33

5,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

201,19

APARTADO D27OPTN BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPTN BASES ESTANCAS
D27OD110PTN

ud

SUBAPARTADO D28LLPTN TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi
Accessoris v aris per instal·lació acer inox idable. Tes-colzes-filtres A-316L.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

37,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

D28LL1PTN

PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA
ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de
cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido, caja registro, caja mecanismo univ ersal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectiv o en Zamak, totalmente montado e instalado.

U01FY635

106,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ud

ud

U01FY630

TOTAL PARTIDA ....................................................

31,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

mE20VC020PTN

5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)
m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x 2,5 mm², en sistema monofásico, (activ o, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición

D25DA050PTN

5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

D25DA010PTN

IMPORTE

850,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC
ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC
rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activ o, neutro y protección), incluido caja de registro "plex o" D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conex ión, totalmente montado e instalado.

U01FY630

0,3500 h

Oficial primera electricista

16,00

5,60

U01FY635

0,3500 h

Ay udante electricista

14,00

4,90

U30JW125

8,0000 m

U30JW002

24,0000 m

Tubo PVC rígido M 20/gp5

1,17

9,36

Conductor rígido 750V;2,5(Cu)

0,46

11,04

U30OC510
U30JW501

1,0000 ud

Base enchufe superficie 10/16A JUNG-621 W

8,34

8,34

1,0000 ud

Caja estanca "plex o" D=80

1,45

1,45

U30JW900

1,0000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,42

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

41,11

2,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

43,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO D28PTN ILUMINACIÓN
APARTADO D28APTN ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AAPTN LUMINARIAS DE SUPERFICIE

SUBCAPÍTULO D49PTN GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPTN RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PTN RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

D28AA401PTN

D49FL1701FPTN

ud

LUMINARIA ESTANCA 1x36 W
ud. Luminaria plástica estanca de 1x 36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado con fibra de
v idrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con: reactancia, regleta
de conex ión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema
de cuelgue, replanteo, pequeño material y conex ionado.

U01AA007

0,3000 h

Oficial primera

16,78

U01AA009

0,3000 h

Ay udante

14,86

4,46

U31AA405

1,0000 ud

Luminaria estanca 1x 36W SYLVANIA

27,42

27,42

U49AA071

U31XG405

1,0000 ud

Lampara fluorescente trifósforo 36 W

3,36

3,36

U49AA500

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

40,27

2,82

ud

5,03

%CI

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,0000 ud
45,0000 t
7,0000 %

Serv icio de entrega y recogida contenedor de 30 m³

90,00

90,00

5,00

225,00

315,00

22,05

Canon de v ertido RCD no peligroso inerte limpio
Costes indirectos..(s/total)

TOTAL PARTIDA ....................................................

43,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D28AOPTN ALUMBRADO DE EMERGENCIA

SUBCAPÍTULO D50PTN CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPTN PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPTN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

U01AA007

ud

0,2500 h

EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES
ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nov a N6, de superficie o empotrado, de
320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con
difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conex ionado.
Oficial primera

16,78

4,20

74,92

74,92

3,18

3,18

82,30

5,76

U31AO025

1,0000 ud

Bloque autónomo emergencia DAISALUX NOVA N6

U31AO050

1,0000 ud

Conjunto etiquetas y pequeño material

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

ComprobacPTN

ud

Comprobacio de cabal i ajust valvules
ud. Comprobació de cabal i ajust de v àlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe
Sin descomposición

D50PO210PTN

ud

Desinfeccio canonades
ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marx a
Sin descomposición

88,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBCAPÍTULO D51PTN SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PTN MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs
Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x 600 40 W, 3900LM 400K
40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat
esp. alt confort v isual, col·locat encastat.

ES1000APTN

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

49,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D36PTN COMPTATGE SISTEMA TREND
u

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a.

A0122000

0,2000 h

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,2000 h

Manobre

16,61

3,32

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

0,11

0,11

B7711A0A

1,5000 M

0,15

0,23

Cinta adhesiv a

2,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connex ió embridada, QP = 25
m3 / h i PN25, distància entre v ies 300 mm, amb comunicació M-BUS.

ES1000FPTN
2.255,44

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

A0122000

0,2000 h

Oficial 1a paleta

12,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A0140000

0,2000 h

Manobre

16,61

3,32

B56ZU001

1,0000 U

Part prop.elem.aux .p/fix accio,col.locació plaques policarbonat c

2,97

2,97

EW7731M520PTN

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

0,11

0,11

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connex ió embridada, QP = 15
m3 / h i PN25, distància entre v ies 270mm, amb comunicació M-BUS.

u

1.776,63

Cinta adhesiv a

16,61

0,91

0,15

0,18
1,09

U

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli
Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a i amb fix acions mecàniques.

A0122000

0,3000 h

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,4000 h

Manobre

16,61

3,68
6,64

B0D31000

0,1200 m3 Llata fusta pi

207,00

24,84
35,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
182,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
u

1,2000 M

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición

EW1101AC12PTN

Manobre

B7711A0A

ES1000DPTN

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a
Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3 / h, DN32, Tº Max
130 ° C i distància entre v ies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions
TOTAL PARTIDA ....................................................

0,0550 h

1.220,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
u

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Sin descomposición

EW1101CC39PTN

ES1000BPTN

TOTAL PARTIDA ....................................................

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connex ió embridada QP = 6,0
m3 / h i PN16, distància entre v ies 260mm, amb comunicació M-BUS.
TOTAL PARTIDA ....................................................

8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
EW7731M400PTN

2,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

u

750,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

SUBAPARTADO D28AFSPTN ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

EW7731M600PTN

20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

u

337,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

D28AFS1PTN

IMPORTE

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³
ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos
inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico),
por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máx ima de 50 km a
la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en v ertedero). Se incluy e en el precio el alquiler
del contenedor.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

D28AO025PTN

SUBTOTAL

E243423APTN

U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes
Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
Sin descomposición

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a
Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 2,5 m3 / h, DN15, Tº
Max 90 ° C i distància entre v ies de 110mm. Compatible amb mòduls comunicacions

TOTAL PARTIDA ....................................................

65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

29,28

ES1000EPTN

H

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja
Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les
obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

A012N000

1,0000 h

Oficial 1a d'obra pública

15,46

15,46

A013N000

1,0000 H

Ajudant neteja

15,85

15,85

TOTAL PARTIDA ....................................................

31,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

APARTADO 1.1PTN EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H1411111PTN

B1411111

u

1,0000 u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
Casc seguretat p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

6,77

B145K4B9

B1421110

1,0000 u

u

1,0000 u

6,77

B1463253

5,31

TOTAL PARTIDA ....................................................

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

52,10

u

1,0000 u

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

55,73

H1423230PTN

H1464420PTN

1,0000 u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc
Ulleres de seguretat per a tall ox iacetilènic, amb muntura univ ersal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb v isors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Ulleres p/tall ox iacet.,muntura acer/PVC,v isors D=50mm.fosc

4,61

4,61

B1464420

TOTAL PARTIDA ....................................................

H142AC60PTN

B142AC60

u

1,0000 u

7,50

B142BA00

1,0000 u

7,50
B1465376

6,48

H146J364PTN

6,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

B1431101

u
1,0000 u

B146J364

B1433115

1,0000 u

0,24

0,24

u

1,0000 u

H1474600PTN
B1474600

14,00

u

0,24
1,0000 u

H147D501PTN

14,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

B1441201

u
1,0000 u

u

14,00

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.
Mascareta autofiltrant contra polsims i v apors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405
Mascareta autofiltrant c/polsim+v ap.tòx .

B147D501
0,70

B1445003

1,0000 u

B147L005
1,56

B1455710

1,0000 u

1,56

2,20

B147M007

B1459630

1,0000 u

2,20

5,05

B147N000

B145B002

1,0000 u

5,05

5,27

1,0000 u

Sistema anticaiguda amb un arnès anticaiguda+tirants,incorp.subs

u

B1481242

1,0000 u

Ap.ancoratge p/prot.indiv id.caiguda alç.

43,30

u

1,0000 u

Arnès seient solidari eq.prot.indiv id.caigudes alç.

86,07

u
1,0000 u

Faix a prot.dorsolumbar

21,84

u

1,0000 u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

21,84

B1485140

22,97

22,97

u

22,97

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

1,0000 u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

12,40

12,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màx ima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
36,78

86,07

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butx aques interiors, homologada segons UNE-EN 340

H145K397PTN

36,78

86,07

Faixa prot.dorsolumbar
Faix a de protecció dorsolumbar

H1485140PTN

1,0000 u

43,30

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.
Arnès de seient solidari a equip de protecció indiv idual per a prev enció de caigudes d'alçària, homologat segons
UNE-EN 813

5,27
5,27

251,52

43,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

B145K397

251,52

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció indiv idual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
u

251,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
H1481242PTN

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes v iv es, niv ell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants protecció c/riscs mecànics niv ell 2

13,19

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist
Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuix a, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganx ament d'arnès anticaiguda i siv ella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

5,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

13,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
H145B002PTN

13,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
H147N000PTN

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de
dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Cinturó antiv ib.,ajust./transpi.

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
u

2,20

Cinturó antivib.,ajust./transpi.
Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable

2,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1459630PTN

2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
H147M007PTN

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx ú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautx ú+cotó,subj.canell

2,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
u

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox .folr.

1,56

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1455710PTN

24,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
H147L005PTN

Mascareta,protecció respiratòria
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Mascareta,protecció respiratòria

24,01

TOTAL PARTIDA ....................................................
0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
u

24,01

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix , de 120 kg de resistència a la perforació, pintades
amb pintures epox i i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

0,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1445003PTN

Parella botesbaix es,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,p

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
H1441201PTN

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,
Parella de botes baix es de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al
crom, amb env oltant del turmell encoix inat, amb llengüeta de manx a de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

TOTAL PARTIDA ....................................................

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN
397 i UNE-EN 458
Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
u

5,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1433115PTN

1,0000 u

6,48

Protector auditiu tap escuma
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu tap escuma

5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H1431101PTN

Parella botes mitja cany a

TOTAL PARTIDA ....................................................

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat
transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

u

7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
u

Parella botes mitja canya
Parella de botes de mitja cany a, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1465376PTN

TOTAL PARTIDA ....................................................

H142BA00PTN

1,0000 u

55,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g
Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de v idre
v ulcanitzada d'1,35 mm de gruix , amb v isor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV v ul.g

u

4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

52,10

55,73

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

B1423230

52,10

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb env oltant del turmell encoix inat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
u

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
H1463253PTN

5,31

SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA ....................................................

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ersal, amb v isor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.

PRECIO

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màx ima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420

6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

CANTIDAD UD RESUMEN

H145K4B9PTN

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1421110PTN

CÓDIGO

12,40

36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

H1485800PTN
B1485800

u
1,0000 u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

16,97

16,97

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
H1488580PTN
B1488580

u
1,0000 u

23,58

23,58

B148B580

1,0000 u

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge
Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Maniguets espatl. p/sold.,serratge

25,39

B15B0002

1,0000 u

25,39

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió
Banqueta aïllant de potes fix es per a treballs en tensió, segons UNE 204001
Banqueta aïll.,potes fix es,p/treb.tensió

60,72

0,0650 h

Manobre

BBC19000

1,0000 m

Cinta balisament

D0B27100

0,1200 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

Oficial 1a

19,83

0,1200 h

Manobre

BBC1D000

1,0000 m

Garlanda abalisament reflectora

D0B27100

0,1200 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

Manobre

16,61

1,73

Tac acer D=10mm,carg./v oland./fem.

0,78

0,47

B0DZ4000

0,2000 m

Fleix

0,16

0,03

B1511215

1,2000 m2 Xarx a 4mm,poliam.n/regen.tenac.alt.,80x 80mm,corda
perim.poliam.,

0,15

0,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

60,72

HBC1JF01PTN

Oficial 1a

19,83

2,07

A0140000

0,1000 h

Manobre

16,61

1,74

B0AC112D

1,2000 m

Cable acer galv .ríg.,composició 1x 7+0,D=9mm

0,98

1,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

4,99

0,0500 h

Manobre

16,61

1,61

1,0000 u

Llumenera làmpada fix a color ambre

21,44

21,44

HBBAC005PTN

u

Placa triangular,70cm pintura reflectora,2usos

16,61

18,23

29,30

29,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

BBB2A001

u
1,0000 u

10,96

10,96

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
HBBAA005PTN

u

1,0000 h

Manobre

16,61

17,69

BBBAA005

1,0000 u

Seny al prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda tr

5,76

5,76

BBBAD015

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,prohibició,tex t negre s/v ermell,rect.,cant

8,39

8,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

BBBAE001

1,0000 u

31,84

A0140000

1,0000 h

7,44

h

24,89

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.
Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

1,0000 h

Oficial 1a

19,83

20,53

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

17,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,11

u

37,72

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs
Planx a elèctrica per a escalfar menjars, de 60x 45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,1500 h

Manobre

16,61

4,24

BQU2D102

1,0000 u

Planx a elèct. p/menjars,60x 45cm,p/2 usos

47,20

47,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs
Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0150000

0,0500 h

Manobre especialista

17,19

3,74

BQU2E002

1,0000 u

Forn microones,p/2usos

81,12

81,12

5,11

u

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,1000 h

Manobre

16,61

3,42

BQU2GF00

1,0000 u

Recipient p/escombraries,100l

48,21

48,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,94

BBBAD004

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,adv ertència,tex t negre s/groc,rect.,cantel

12,31

12,31

BBBAF004

1,0000 u

Seny al adv ert.,normalitzada negre s/groc,triangular,cantell neg.

9,04

9,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

51,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
u

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs
Penja-robes per a dutx a, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,0500 h

Manobre

BQZ1P000

1,0000 u

Penja-robes dutx a

HQUA1100PTN

HQUZM000PTN
A0140000

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
Seny al d'adv ertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs
16,61

84,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16,61

0,89

0,86

0,86
1,75

u
1,0000 u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

103,70

103,70
103,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

5,11

Manobre

51,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
u

17,45

7,44

A0121000

BQUA1100

TOTAL PARTIDA ....................................................

HBBAF004PTN

16,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.

23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
u

Seny al indicativ a ubicació ex t.inc.,normalitzada blanc s/v ermell

HQU2P001PTN

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante
Seny al de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transv ersal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color v ermell, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

HBBAE001PTN

Manobre

1,0000 u

HQU2GF01PTN

Senyal manual p/senyalis.
Seny al manual per a seny alista
Seny al manual p/seny alis.

1,0000 h

BBBAC005

TOTAL PARTIDA ....................................................
47,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
HBB20005PTN

2,25

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v
Seny al indicativ a de la ubicació d'equips d'ex tinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons v ermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

A0140000

HQU2E001PTN

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

1,0000 u

0,10

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs
Llumenera amb làmpada fix a de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BBL11102

0,82

BBC1JF00

HQU2D102PTN

0,1000 h

Manobre

1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

A0121000

1,0000 h

0,08

A0140000

H15Z1001PTN

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fix at en ancoratges de serv ei i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

2,07

0,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

u

16,61

APARTADO 1.3PTN IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

0,1000 h
0,6000 u

HBB11111PTN

0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

B0A62F00

m

0,82

2,07

A0140000

H152J105PTN

0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,
Protecció col.lectiv a horitzontal d'obertures amb x arx a per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x 80 mm de pas de malla, corda perimetral
de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la x arx a, fix ada amb fleix i tacs d'ex pansió i amb el desmuntatge inclòs
0,1000 h

1,12

0,15

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge
Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

APARTADO 1.2PTN SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

A0121000

16,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

60,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

H151A1K1PTN

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
u

SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA ....................................................

25,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

H15B2002PTN

PRECIO

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

HBC1D081PTN
23,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

m

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

H148B580PTN

CANTIDAD UD RESUMEN

TOTAL PARTIDA ....................................................

Davantal p/sold.,serratge
Dav antal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Dav antal p/sold.,serratge

CÓDIGO
HBC19081PTN

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.
Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

h
1,0000 h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions
Mà d'obra per a neteja i conserv ació de les instal.lacions
Manobre

16,61

17,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
HQU1531APTN

39,29

BQU1531A

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

mes Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc
Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x 2,3x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix , rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lav abo col.lectiu amb 3 aix etes, 2 plaques turques, 2 dutx es, mirall i complements de bany , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 3,7x 2,3x 2,3m,inst.lampist.

224,78

224,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

224,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

HQU1H53APTN

BQU1H53A

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat menjador 6x 2,3x 2,6m,inst.lampist.

146,78

146,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

BQU1A50A

U01FY105PPTS

156,78

h

U01FY205PTS

Oficial 1ª calefactor

156,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

U01FY310PTS

Manobre

16,61

6,40

BQU27500

0,2500 u

Taula fusta,p/6pers.p/4 usos

43,35

10,84

TOTAL PARTIDA ....................................................

h

Oficial primera climatización
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

17,24

U01FY620PTS

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

h

Encargado especializado instalación eléctrica
Sin descomposición

A0140000

0,1500 h

Manobre

16,61

2,95

BQU25500

0,2500 u

Banc fusta,p/3pers.p/4 usos

43,15

10,79

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,74

U01FY625PTS

h

Oficial especializado instalación eléctrica
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs
Armari metàl.lic indiv idual doble compartiment interior, de 0,4x 0,5x 1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

ELEMENTO U01FY9PTS INFORMÁTICA

A0140000

0,2500 h

Manobre

16,61

6,00

BQU22303

1,0000 u

Armari metàl.lic,indiv idual,0,4 0,5x 1,8m,p/3 usos

48,25

48,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

U01FY905PTS

h

u

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

0,3750 h

Oficial 1a lampista

BQU2QJ00

1,0000 u

Pica rentar plats+aix e.+desguàs

20,49

13,70

163,46

163,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBAPARTADO U01FZPTS VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PTS PINTURAS
U01FZ101PTS

A0140000

1,0000 h

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

16,61

D01EA025PTS

17,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

m²

17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
HQUAP000PTN
BQUAP000

u
1,0000 u

Curs.prim.aux+socorr
Curset de primers aux ilis i socorrisme
Curs.prim.aux +socorr

177,50

A0121000

6,0000 h

177,50

19,83

123,17

1,0000 u

14,66

6,30

6,30

0,44
6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m²

LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE
m². Lev antado de falso techo desmontable de escay ola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprov echable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios aux iliares de obra y p.p. de
costes indirectos, según NTE/ADD-12.

U01AA011

0,2250 h

Peón suelto

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

14,66

3,30

3,30

0,23

TOTAL PARTIDA ....................................................

APARTADO 1.5PTN MEDICINA PREVENTIVA

BQUAM000

Costes indirectos..(s/total)

123,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

u

Peón suelto

7,0000 %

D01GD010PTS

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQUAM000PTN

0,4300 h

%CI

APARTADO D01GPTS DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS

Reunió comitè S/S 6 pers.
Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
Oficial 1a

U01AA011

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
u

DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR
m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó rev estimiento similar de una de sus caras
y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros a pie de carga, medios aux iliares de
obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.

177,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

H16F1003PTN

15,50

SUBCAPÍTULO D01PTS DEMOLICIONES
APARTADO D01EPTS DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS

Formació Seg.Salut
Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Manobre

Oficial 1ª pintor

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO 1.4PTN DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
h

h

177,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

H16F1004PTN

36,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs
Pica per a rentar plats amb desguàs i aix eta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A012J000

18,00

Técnico programador

54,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
HQU2QJ02PTN

20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
u

16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO U01FY6PTS ELECTRICIDAD

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

HQU22301PTN

16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

ELEMENTO U01FY3PTS CLIMATIZACIÓN

0,3500 h

u

h

Sin descomposición

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

HQU25201PTN

16,00

Sin descomposición

ELEMENTO U01FY2PTS CALEFACCIÓN

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

TOTAL PARTIDA ....................................................

Oficial 1ª fontanero

156,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU27502PTN

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

mes Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de v estidors de 8,2x 2,5x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix ,
rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat v estidor 8,2x 2,5x 2,3m

SUBTOTAL

146,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HQU1A50APTN

PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTOL 10 PLANTA TERCERA SUD
SUBCAPÍTULO U01PTS MANO DE OBRA
APARTADO U01FPTS MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPTS INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PTS FONTANERÍA

mes Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de menjador de 6x 2,3x 2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix , rev estiment de
parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aix eta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Reconeixement med.
Reconeix ement mèdic
Reconeix ement med.

30,00

SUBCAPÍTULO D14PTS ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS

30,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
HQUA2100PTN
BQUA2100

u
1,0000 u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

103,08

103,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

103,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
HQUA3100PTN

BQUA3100

u

1,0000 u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

67,27

67,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

67,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

APARTADO D14APTS SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPTS SOSTRE TIPUS PLAQUES

APARTADO BEU5PTS TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PTS TERMÒMETRE

D14AP195PTS

BEU57555PTS

m²

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila
Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x 600 mm i 20 mm de gruix , cantell recte,
sistema desmuntable amb estructura d'hacer galv anitzat v ist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de
600x 600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a max im
28,00

SUBCAPÍTULO D16PTS AISLAMIENTOS
APARTADO D16APTS AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPTS INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPTS CANALIZACIONES

U01AA009

m

0,0500 h

u

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 42 mm para tuberías de 1 1/4", colocada.
Ay udante

14,86

0,74

1,0500 m

Coquilla ISOVER 1 1/4" 42 mm BT-LV desnuda 30 mm

2,95

3,10

Costes indirectos..(s/total)

3,84

0,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

APARTADO D25DPTS DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanePTS Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPTS Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPTS Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
FoFCCLd20PTS

m

4,11

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 48 mm para tuberías de 1 1/2", colocada.

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

14,86

0,74

U15AM005

1,0500 m

Coquilla ISOVER 1 1/2" 48 mm BT-LV desnuda 30 mm

3,20

3,36

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

4,10

0,29

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U01AA009

0,0500 h

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 60 mm para tuberías de 2", colocada.
Ay udante

14,86

0,74

U15AM006

1,0500 m

Coquilla ISOVER 2" 60 mm BT-LV desnuda 30 mm

3,60

3,78

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

4,52

0,32

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

AB115022AZ

1,1000 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,09

1,20

TNIRCL2074

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=20x

2,00

2,00

coelA22Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

mo004

0,0500 h

mo005

0,0500 h

%0200

2,0000 %

2,08

2,08

0,02

0,14

Oficial 1º fontanero

16,18

0,81

Ay udante fontanero

14,68

0,73

Medios aux iliares

6,96

0,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

FoFCCLd25PTS

m

4,84

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

14,86

0,74

AB115028AZ

0,9600 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,20

1,15

U15AM007

1,0500 m

Coquilla ISOVER 2 1/2" 76 mm BT-LV desnuda 30 mm

3,95

4,15

TNIRCL2574

1,0000 m

3,01

3,01

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

4,89

0,34

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=25x

coelA28Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
D16AQF108PTS

U01AA009

m

0,0500 h

2,32

2,32

0,02

0,14
0,81

mo004

0,0500 h

Oficial 1º fontanero

16,18

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 89 mm para tuberías de 3", colocada.

mo005

0,0500 h

Ay udante fontanero

14,68

0,73

%0200

2,0000 %

Medios aux iliares

8,16

0,16

Ay udante

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,86

0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
FoFCCLd40PTS

U15AM008

1,0500 m

Coquilla ISOVER 3" 89 mm BT-LV desnuda 30 mm

4,65

4,88

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

5,62

0,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

AB115040AZ

0,7000 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,55

1,09

BEU11113PTS

TNIRCL4011

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR11/Serie 5
D=40x 3,7

6,09

6,09

coelA42Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

mo004

0,0700 h

mo005

0,0700 h

%0200

2,0000 %

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició v ertical i v àlv ula d'obturació incorporada, amb rosca de
3/8" de diàmetre
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

8,32

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p
de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento
alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación
en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

SUBCAPÍTULO D25PTS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PTS PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PTS PURGADOR AUTOMÀTIC
u

7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D16AQF107PTS

10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

m

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d
Sin descomposición

7,0000 %

D16AQF106PTS

12,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

%CI

m

TOTAL PARTIDA ....................................................

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C
Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

BEU6U001PTS

U15AM004

D16AQF105PTS

IMPORTE

APARTADO BEU6PTS MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PTS MANÒMETRE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS

D16AQF104PTS

SUBTOTAL

Sin descomposición

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

u

PRECIO

3,35

3,35

0,02

0,14

Oficial 1º fontanero

16,18

1,13

Ay udante fontanero

14,68

1,03

Medios aux iliares

12,83

0,26

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO FoHPTS Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPTS Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

FoHCCLd20PTS

m

PRECIO

SUBTOTAL

2,5600 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,09

2,79

TNIRCL2074

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=20x

2,00

2,00

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 30mm de e

7,05

7,05

22,2200 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

0,02

0,44
0,81

adcoel520

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

mE20VC020PTS

ud

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.
Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer inox colocada
mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

mO01OB200

1,0000 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,54

20,54

mP17FE250

2,0000 ud

Brida plana roscada Zn DN 65 mm.

15,65

31,30

mP17XC020

1,0000 ud

Válv ula compuerta metal (bridas) DN60

143,49

143,49

%CI0300

3,0000 %

Costes Indirectos

195,33

5,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

mE20VC030PTS

ud

VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.
Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer inox idable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,0500 h

Oficial 1º fontanero

16,18

mo005

0,0500 h

Ay udante fontanero

14,68

0,73

mO01OB200

1,0000 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,54

20,54

%0200

2,0000 %

Medios aux iliares

13,82

0,28

mP17FE260

2,0000 ud

Brida plana roscada Zn DN 80 mm.

17,69

35,38

mP17XC030

1,0000 ud

Válv ula compuerta metal (bridas) DN80

161,81

161,81

%CI0300

3,0000 %

Costes Indirectos

217,73

6,53

14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBAPARTADO D25DAPTS TUBERÍA DE ACERO
D25DA020PTS

m

SUBAPARTADO D28LLPTS TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
D28LL1PTS

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi
Accessoris v aris per instal·lació acer inox idable. Tes-colzes-filtres A-316L.

Sin descomposición

Sin descomposición

21,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D25DA030PTS

m

SUBCAPÍTULO D28PTS ILUMINACIÓN
APARTADO D28APTS ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AFSPTS ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

Sin descomposición
28,14

D28AFS1PTS

u

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
D25DA040PTS

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Sin descomposición

36,02

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D34JA012PTS

ud

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

41,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
D25DA060PTS

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de dificultat alt, i col.locat superficialment.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

76,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO D25LPTS LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPTS LLAVES DE ESFERA
D25LL3

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox
Vàlv ula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.

U01AA007

0,6000 h

Oficial primera

16,78

U01AA009

0,6000 h

Ay udante

14,86

8,92

U35JA004

1,0000 ud

Puerta cortafuegos EI2/45/C5 1H-900 mm

162,45

162,45

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

181,44

12,70

EW7731M6000TS

u

77,27

Sin descomposición
2.255,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
106,74

EW7731M5200TS

u

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connex ió embridada, QP = 15
m3 / h i PN25, distància entre v ies 270mm, amb comunicació M-BUS.
Sin descomposición

Valula esfera palanca 2" inox
Vàlv ula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.776,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connex ió embridada, QP = 25
m3 / h i PN25, distància entre v ies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición

D25LL5PTS

194,14

SUBCAPÍTULO D36PTS COMPTATGE SISTEMA TREND

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox
Vàlv ula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.
TOTAL PARTIDA ....................................................

10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
D25LL4

PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm
ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensay os de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente;
Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o v alor mínimo que debe
cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2
y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la
puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar v estíbulos de
independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible de 900x 2000 mm con
doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor,
mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

49,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D34PTS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO D34JPTS PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO D34JAPTS PUERTAS METÁLICAS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
D25DA050PTS

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs
Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x 600 40 W, 3900LM 400K
40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat
esp. alt confort v isual, col·locat encastat.
TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

850,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
TOTAL PARTIDA ....................................................

224,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
TOTAL PARTIDA ....................................................

201,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

mo004

TOTAL PARTIDA ....................................................

IMPORTE

SUBAPARTADO D26LLPTS LLAVES COMPUERTA

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

AB115022AZ

coelX20Xa

IMPORTE

146,06

EW7731M4800TS

u

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connex ió embridada, QP = 10
m3 / h i PN16, distància entre v ies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

1.481,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
EW1101CC460TS

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a
Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 16 m3 / h, DN40, Tº Max
130 ° C i distància entre v ies de 300MM. Compatible amb mòduls comunicacions
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

202,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

EW1101CC280TS

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

H1411111PTS

u

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

178,62

U49AA071
U49AA500
%CI

1,0000 ud
45,0000 t
7,0000 %

B1411111

1,0000 u

Casc seguretat p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

H1421110PTS

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³
ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos
inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico),
por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máx ima de 50 km a
la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en v ertedero). Se incluy e en el precio el alquiler
del contenedor.
Serv icio de entrega y recogida contenedor de 30 m³

90,00

90,00

5,00

225,00

315,00

22,05

Canon de v ertido RCD no peligroso inerte limpio
Costes indirectos..(s/total)

TOTAL PARTIDA ....................................................

B1421110

u

1,0000 u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.

H1423230PTS

B1423230

u

1,0000 u

Ulleres p/tall ox iacet.,muntura acer/PVC,v isors D=50mm.fosc

337,05

Comprobacio de cabal i ajust valvules
ud. Comprobació de cabal i ajust de v àlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

B142AC60

20,00

B142BA00

u

1,0000 u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g
Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de v idre
v ulcanitzada d'1,35 mm de gruix , amb v isor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV v ul.g

750,00

B1431101

u

0,2000 h

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,2000 h

Manobre

16,61

3,32

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

0,11

0,11

B7711A0A

1,5000 M

1,0000 u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

0,15

0,23

H1433115PTS

B1433115

12,28
16,61

3,32

2,97

2,97

0,11

0,11

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

1,0000 u

u

1,0000 u

2,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

B1441201

u
1,0000 u

0,0550 h

Manobre

B7711A0A

1,2000 M

Cinta adhesiv a

8,86

H1445003PTS

u

B1445003
16,61

0,91

0,15

0,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,0000 u

A0122000

U

Oficial 1a paleta

A0140000

0,4000 h

Manobre

B0D31000

0,1200 m3 Llata fusta pi

12,28

1,09

H1455710PTS

B1455710

16,61

6,64

207,00

24,84

u

1,0000 u

H1459630PTS

u

35,16
B1459630

14,00
14,00

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.
Mascareta autofiltrant contra polsims i v apors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405
Mascareta autofiltrant c/polsim+v ap.tòx .

0,70

0,70
0,70

Mascareta,protecció respiratòria
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Mascareta,protecció respiratòria

1,56

1,56
1,56

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx ú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautx ú+cotó,subj.canell

2,20

2,20
2,20

1,0000 u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de
dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

5,05

5,05
5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Sin descomposición
65,00

H145B002PTS

u

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS
H

14,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes
Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
TOTAL PARTIDA ....................................................

ES1000EPTS

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
U

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN
397 i UNE-EN 458

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

E243423APTS

0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli
Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a i amb fix acions mecàniques.

0,3000 h

0,24

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
ES1000DPTS

0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

A0140000

Protector auditiu tap escuma

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ES1000BPTS

6,48

Protector auditiu tap escuma
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1441201PTS

Oficial 1a paleta
Manobre

6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

Part prop.elem.aux .p/fix accio,col.locació plaques policarbonat c

u

6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0,2000 h

6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

2,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,50

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat
transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

TOTAL PARTIDA ....................................................

A0122000

1,0000 U

7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H1431101PTS

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a.

B56ZU001

7,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBCAPÍTULO D51PTS SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6TS MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

A0140000

4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
H142BA00PTS

Desinfeccio canonades
ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marx a

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

0,2000 h

4,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

A0122000

4,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

H142AC60PTS

Cinta adhesiv a

5,31

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc
Ulleres de seguretat per a tall ox iacetilènic, amb muntura univ ersal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb v isors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

Sin descomposición

ES1000FPTS

5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

ES1000APTS

5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
ud

6,77

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ersal, amb v isor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Sin descomposición

D50PO210PTS

6,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBCAPÍTULO D50PTS CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50TSPTS PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPTS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
ud

6,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ComprobacPTS

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D49PTS GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FTS RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PTS RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
ud

SUBTOTAL

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

D49FL1701FPTS

PRECIO

APARTADO 1.1TS EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a
Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3 m3 / h, DN25, Tº
Max 130 ° C i distància entre v ies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

B145B002

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja
Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les
obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

A012N000

1,0000 h

Oficial 1a d'obra pública

15,46

15,46

A013N000

1,0000 H

Ajudant neteja

15,85

15,85

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,0000 u

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes v iv es, niv ell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants protecció c/riscs mecànics niv ell 2

5,27

5,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
H145K397PTS

u

31,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

B145K397

1,0000 u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màx ima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

36,78

36,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27 de agosto de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

H145K4B9PTS

B145K4B9

u

1,0000 u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

52,10

B1485800

B1463253

1,0000 u

u
1,0000 u

52,10

H1488580PTS

B1464420

1,0000 u

u

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
55,73

Parella botes mitja canya
Parella de botes de mitja cany a, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella botes mitja cany a

5,68

H148B580PTS

B148B580

1,0000 u

B1465376

1,0000 u

5,68

u

24,01

H15B2002PTS

B146J364

u

1,0000 u

2,20

H151A1K1PTS

24,01

2,20

B1474600

u
1,0000 u

13,19
13,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

B147D501

u

1,0000 u

251,52

u
1,0000 u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió
Banqueta aïllant de potes fix es per a treballs en tensió, segons UNE 204001
Banqueta aïll.,potes fix es,p/treb.tensió

B147L005

1,0000 u

0,1000 h

Oficial 1a

19,83

0,1000 h

Manobre

16,61

1,73

B0A62F00

0,6000 u

Tac acer D=10mm,carg./v oland./fem.

0,78

0,47

B0DZ4000

0,2000 m

Fleix

B1511215

1,2000 m2 Xarx a 4mm,poliam.n/regen.tenac.alt.,80x 80mm,corda
perim.poliam.,

B147M007

1,0000 u

43,30

m

251,52

0,1000 h

Oficial 1a

19,83

2,07

0,1000 h

Manobre

16,61

1,74

B0AC112D

1,2000 m

Cable acer galv .ríg.,composició 1x 7+0,D=9mm

0,98

1,18

u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

18,23

BBL11102

1,0000 u

Placa triangular,70cm pintura reflectora,2usos

29,30

29,30

HBB20005PTS

u

B147N000

1,0000 u

43,30

BBB2A001

1,0000 u

Seny al manual p/seny alis.

HBBAA005PTS

u

86,07
86,07

21,84

B1481242

1,0000 u

21,84

1,0000 h

Manobre

16,61

17,69

BBBAA005

1,0000 u

Seny al prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda tr

5,76

5,76

BBBAD015

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,prohibició,tex t negre s/v ermell,rect.,cant

8,39

8,39

22,97

21,84

22,97

TOTAL PARTIDA ....................................................

HBBAC005PTS

u

B1485140

u
1,0000 u

1,0000 h

Manobre

BBBAC005

1,0000 u

Seny al indicativ a ubicació ex t.inc.,normalitzada blanc s/v ermell

12,40

16,61

17,45

7,44

7,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

HBBAE001PTS
BBBAE001

12,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

24,89

1,0000 u

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.

5,11

5,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,40

5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

27 de agosto de 2018

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v
Seny al indicativ a de la ubicació d'equips d'ex tinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons v ermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

22,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
H1485140PTS

31,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butx aques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

10,96

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante
Seny al de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transv ersal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color v ermell, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL PARTIDA ....................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

u

10,96

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
H1481242PTS

10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Faixa prot.dorsolumbar
Faix a de protecció dorsolumbar
Faix a prot.dorsolumbar

47,53

Senyal manual p/senyalis.
Seny al manual per a seny alista

TOTAL PARTIDA ....................................................

86,07

4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
u

4,48

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fix at en ancoratges de serv ei i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

43,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147N000PTS

0,03
0,18

A0121000

HBB11111PTS

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.
Arnès de seient solidari a equip de protecció indiv idual per a prev enció de caigudes d'alçària, homologat segons
UNE-EN 813
Arnès seient solidari eq.prot.indiv id.caigudes alç.

0,16
0,15

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
u

60,72

2,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147M007PTS

60,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció indiv idual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795
Ap.ancoratge p/prot.indiv id.caiguda alç.

60,72

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
u

25,39

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,
Protecció col.lectiv a horitzontal d'obertures amb x arx a per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x 80 mm de pas de malla, corda perimetral
de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la x arx a, fix ada amb fleix i tacs d'ex pansió i amb el desmuntatge inclòs

251,52

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147L005PTS

25,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist
Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuix a, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganx ament d'arnès anticaiguda i siv ella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
Sistema anticaiguda amb un arnès anticaiguda+tirants,incorp.subs

25,39

A0121000

H152J105PTS
13,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147D501PTS

Maniguets espatl. p/sold.,serratge

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cinturó antivib.,ajust./transpi.
Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable
Cinturó antiv ib.,ajust./transpi.

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge
Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
H1474600PTS

23,58

APARTADO 1.2TS SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

24,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

23,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix , de 120 kg de resistència a la perforació, pintades
amb pintures epox i i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox .folr.

23,58

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
H146J364PTS

1,0000 u

5,68
B15B0002

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,
Parella de botes baix es de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al
crom, amb env oltant del turmell encoix inat, amb llengüeta de manx a de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella botesbaix es,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,p

Dav antal p/sold.,serratge

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

16,97

TOTAL PARTIDA ....................................................

55,73

IMPORTE

Davantal p/sold.,serratge
Dav antal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1465376PTS

16,97

B1488580

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb env oltant del turmell encoix inat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
55,73

SUBTOTAL

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
H1464420PTS

PRECIO

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.
Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
u

CANTIDAD UD RESUMEN

52,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1463253PTS

CÓDIGO
H1485800PTS

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màx ima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

HBBAF004PTS

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

17,94

BBBAD004

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,adv ertència,tex t negre s/groc,rect.,cantel

12,31

12,31

BBBAF004

1,0000 u

Seny al adv ert.,normalitzada negre s/groc,triangular,cantell neg.

9,04

9,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

39,29

0,0650 h

Manobre

16,61

1,12

1,0000 m

Cinta balisament

0,15

0,15

D0B27100

0,1200 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

0,82

0,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

BQU1A50A

0,1200 h

Manobre

16,61

2,07

BBC1D000

1,0000 m

D0B27100

0,1200 kg

Garlanda abalisament reflectora

0,08

0,08

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

0,82

0,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

u
0,0500 h

Manobre

16,61

1,61

BBC1JF00

1,0000 u

Llumenera làmpada fix a color ambre

21,44

21,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat v estidor 8,2x 2,5x 2,3m

u

2,25

1,0000 h

Oficial 1a

A0140000

1,0000 h

Manobre

20,53

16,61

17,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,3500 h

Manobre

16,61

6,40

BQU27500

0,2500 u

Taula fusta,p/6pers.p/4 usos

43,35

10,84

HQU25201PTS

u

u

23,05

A0140000

0,1500 h

Manobre

16,61

2,95

BQU25500

0,2500 u

Banc fusta,p/3pers.p/4 usos

43,15

10,79

0,1500 h

Manobre

HQU22301PTS

u

BQU2D102

1,0000 u

Planx a elèct. p/menjars,60x 45cm,p/2 usos

4,24

47,20

47,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

A0140000

0,2500 h

Manobre

16,61

6,00

BQU22303

1,0000 u

Armari metàl.lic,indiv idual,0,4 0,5x 1,8m,p/3 usos

48,25

48,25

37,72

HQU2QJ02PTS

u

u

0,3750 h

Oficial 1a lampista

BQU2QJ00

1,0000 u

Pica rentar plats+aix e.+desguàs

0,0500 h

Manobre especialista

BQU2E002

1,0000 u

Forn microones,p/2usos

51,44

H16F1004PTS

h

17,19

3,74

81,12

81,12

1,0000 h

Manobre

84,86

HQUAP000PTS
BQUAP000

0,1000 h

Manobre

16,61

3,42

1,0000 u

Recipient p/escombraries,100l

48,21

48,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

u
1,0000 u

Curs.prim.aux +socorr

0,0500 h

Manobre

BQZ1P000

1,0000 u

Penja-robes dutx a

H16F1003PTS
51,63

A0121000

u

BQUA1100

1,0000 u

6,0000 h

Oficial 1a

16,61

0,89

0,86

0,86

A0140000

1,0000 h

HQUAM000PTS
1,75

BQUAM000

u
1,0000 u

Reconeixement med.
Reconeix ement mèdic
Reconeix ement med.

103,70

HQUA2100PTS

103,70
103,70

30,00

BQUA2100

u

30,00

1,0000 u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

103,08

103,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions
Mà d'obra per a neteja i conserv ació de les instal.lacions

103,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Manobre

16,61

HQUA3100PTS

17,19

BQUA3100

mes Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc
Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x 2,3x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix , rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lav abo col.lectiu amb 3 aix etes, 2 plaques turques, 2 dutx es, mirall i complements de bany , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 3,7x 2,3x 2,3m,inst.lampist.

224,78

u

17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

BQU1531A

30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU1531APTS

123,17

APARTADO 1.5TS MEDICINA PREVENTIVA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
h

123,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQUZM000PTS

19,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

177,50

Reunió comitè S/S 6 pers.
Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
u

177,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQUA1100PTS

177,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs
Penja-robes per a dutx a, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

17,19

Curs.prim.aux+socorr
Curset de primers aux ilis i socorrisme

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
u

17,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

BQU2GF00

HQU2P001PTS

16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

177,16

Formació Seg.Salut
Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
u

13,70
163,46

APARTADO 1.4TS DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

A0140000

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU2GF01PTS

20,49
163,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs
Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0150000

54,25

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs
Pica per a rentar plats amb desguàs i aix eta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A012J000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
HQU2E001PTS

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs
Armari metàl.lic indiv idual doble compartiment interior, de 0,4x 0,5x 1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,61

13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs
Planx a elèctrica per a escalfar menjars, de 60x 45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

17,24

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
HQU2D102PTS

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL PARTIDA ....................................................
19,83

156,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.
Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

A0121000

146,78

156,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

APARTADO 1.3TS IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
h

156,78

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

H15Z1001PTS

146,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs
Llumenera amb làmpada fix a de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

146,78

mes Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de v estidors de 8,2x 2,5x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix ,
rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
HBC1JF01PTS

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HQU27502PTS

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge
Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat menjador 6x 2,3x 2,6m,inst.lampist.

TOTAL PARTIDA ....................................................
1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
m

SUBTOTAL

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HQU1A50APTS

BBC19000

PRECIO

mes Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de menjador de 6x 2,3x 2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix , rev estiment de
parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aix eta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

TOTAL PARTIDA ....................................................

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

HBC1D081PTS

CANTIDAD UD RESUMEN

BQU1H53A

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
HBC19081PTS

CÓDIGO
HQU1H53APTS

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
Seny al d'adv ertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

1,0000 u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

67,27

67,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

67,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

224,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

224,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO U22PTS CERRAJERÍA
APARTADO U22MPTS ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO U22MAPTS ENREJADOS
U22MA105PTS

m²

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,00

CAPÍTULO CAPÍTOL 11 PLANTA QUARTA NORD
SUBCAPÍTULO U01PQN MANO DE OBRA
APARTADO U01FPQN MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPQN INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PQN FONTANERÍA

Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

CÓDIGO

59,06

U01FY105PQN

h

Oficial 1ª fontanero
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

ELEMENTO U01FY2PQN CALEFACCIÓN
U01FY205PQN

h

Oficial 1ª calefactor
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

ELEMENTO U01FY3PQN CLIMATIZACIÓN
U01FY310PQN

h

Oficial primera climatización
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO U01FY6PQN ELECTRICIDAD
U01FY620PQN

h

Encargado especializado instalación eléctrica
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
U01FY625PQN

h

Oficial especializado instalación eléctrica
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

ELEMENTO U01FY9PQN INFORMÁTICA
U01FY905PQN

h

Técnico programador
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

36,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS

SUBAPARTADO U01FZPQN VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PQN PINTURAS
U01FZ101PQN

h

Oficial 1ª pintor
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D14PQN ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APQN SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPQN SOSTRE TIPUS PLAQUES
D14AP195PQN

m²

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila
Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x 600 mm i 20 mm de gruix , cantell recte,
sistema desmuntable amb estructura d'hacer galv anitzat v ist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de
600x 600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a max im
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

28,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS

SUBCAPÍTULO D16PQN AISLAMIENTOS
APARTADO D16APQN AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPQN INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPQN CANALIZACIONES
D16AQF105PQN

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 48 mm para tuberías de 1 1/2", colocada.

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

U15AM005

1,0500 m

Coquilla ISOVER 1 1/2" 48 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

14,86

0,74

3,20

3,36

4,10

0,29

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D16AQF106PQN

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 60 mm para tuberías de 2", colocada.

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

U15AM006

1,0500 m

Coquilla ISOVER 2" 60 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

14,86

0,74

3,60

3,78

4,52

0,32

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D16AQF108PQN

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 89 mm para tuberías de 3", colocada.

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

U15AM008

1,0500 m

Coquilla ISOVER 3" 89 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

14,86

0,74

4,65

4,88

5,62

0,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO D25PQN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PQN PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PQN PURGADOR AUTOMÀTIC
BEU11113PQN

u

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

FoHCCLd20PQN

m

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició v ertical i v àlv ula d'obturació incorporada, amb rosca de
3/8" de diàmetre
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

6,20

PRECIO

SUBTOTAL

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

AB115022AZ

2,5600 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,09

2,79

TNIRCL2074

1,0000 m

2,00

2,00

APARTADO BEU5PQN TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PQN TERMÒMETRE

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=20x

coelX20Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 30mm de e

7,05

7,05

BEU57555PQN

adcoel520

22,2200 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

0,02

0,44
0,81

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C
Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

12,25

mo004

0,0500 h

Oficial 1º fontanero

16,18

mo005

0,0500 h

Ay udante fontanero

14,68

0,73

%0200

2,0000 %

Medios aux iliares

13,82

0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

SUBAPARTADO D25DAPQN TUBERÍA DE ACERO

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

D25DA030PQN

m

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

10,58

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

D25DA040PQN

1,1000 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,09

1,20

TNIRCL2074

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=20x

2,00

2,00

coelA22Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

mo004

0,0500 h

mo005
%0200

2,08

2,08

0,02

0,14

Oficial 1º fontanero

16,18

0,81

0,0500 h

Ay udante fontanero

14,68

0,73

2,0000 %

Medios aux iliares

6,96

0,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
Sin descomposición

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

AB115022AZ

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

D25DA060PQN

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de dificultat alt, i col.locat superficialment.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

APARTADO D25LPQN LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPQN LLAVES DE ESFERA
D25LL4

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox
Vàlv ula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.

7,10

Sin descomposición

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.

D25LL5PQN

Valula esfera palanca 2" inox
Vàlv ula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

0,9600 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,20

1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

TNIRCL2574

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=25x

3,01

3,01

SUBAPARTADO D26LLPQN LLAVES COMPUERTA

coelA28Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

2,32

2,32

mE20VC030PQN

ud

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

0,02

0,14

mo004

0,0500 h

Oficial 1º fontanero

16,18

0,81

mO01OB200

1,0000 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,54

20,54

mo005

0,0500 h

Ay udante fontanero

14,68

0,73

mP17FE260

2,0000 ud

Brida plana roscada Zn DN 80 mm.

17,69

35,38

%0200

2,0000 %

Medios aux iliares

8,16

0,16

mP17XC030

1,0000 ud

Válv ula compuerta metal (bridas) DN80

161,81

161,81

%CI0300

3,0000 %

Costes Indirectos

217,73

6,53

8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,7000 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,55

1,09

TNIRCL4011

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR11/Serie 5
D=40x 3,7

6,09

6,09

coelA42Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

mo004

0,0700 h

mo005

0,0700 h

%0200

2,0000 %

3,35

3,35

0,02

0,14

Oficial 1º fontanero

16,18

1,13

Ay udante fontanero

14,68

1,03

Medios aux iliares

12,83

0,26

TOTAL PARTIDA ....................................................

224,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p
de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento
alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación
en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

AB115040AZ

146,06

VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.
Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer inox idable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

adcoel520

m

106,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AB115028AZ

FoFCCLd40PQN

76,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

36,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
FoFCCLd25PQN

28,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

APARTADO D25DPQN DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanerPQN Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPQN Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPQN Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
FoFCCLd20PQN

14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

APARTADO BEU6PQN MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PQN MANÒMETRE
BEU6U001PQN

IMPORTE

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

SUBAPARTADO D28LLPQN TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
D28LL1PQN

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi
Accessoris v aris per instal·lació acer inox idable. Tes-colzes-filtres A-316L.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

850,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO FoHPQN Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPQN Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

SUBCAPÍTULO D27PQN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO D27JPQN CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JLPQN USOS VARIOS

SUBCAPÍTULO D28PQN ILUMINACIÓN
APARTADO D28APQN ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AAPQN LUMINARIAS DE SUPERFICIE

D27JL005PQN

D28AA401PQN

m

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)
m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x 1,5 mm², en sistema monofásico, (activ o, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.

ud

PRECIO

SUBTOTAL

LUMINARIA ESTANCA 1x36 W
ud. Luminaria plástica estanca de 1x 36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado con fibra de
v idrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con: reactancia, regleta
de conex ión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema
de cuelgue, replanteo, pequeño material y conex ionado.

U01FY630

0,1300 h

Oficial primera electricista

16,00

2,08

U01FY635

0,1300 h

Ay udante electricista

14,00

1,82

U01AA007

0,3000 h

Oficial primera

16,78

U30JW120

1,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

0,42

U01AA009

0,3000 h

Ay udante

14,86

4,46

U30JW001

2,0000 m

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

0,58

U31AA405

1,0000 ud

Luminaria estanca 1x 36W SYLVANIA

27,42

27,42

3,36

3,36

40,27

2,82

U30JW900

0,7000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,29

U31XG405

1,0000 ud

Lampara fluorescente trifósforo 36 W

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

5,19

0,36

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

D27JL010PQN

SUBAPARTADO D28AOPQN ALUMBRADO DE EMERGENCIA

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)
m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x 2,5 mm², en sistema monofásico, (activ o, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.

U01FY630

0,1300 h

Oficial primera electricista

16,00

2,08

U01FY635

0,1300 h

Ay udante electricista

14,00

1,82

U30JW120

1,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

0,42

U30JW002

2,0000 m

Conductor rígido 750V;2,5(Cu)

0,46

0,92

U30JW900

0,7000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,29

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

5,53

0,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

D28AO025PQN

5,92

ud

U01AA007

0,2500 h

Oficial primera

16,78

4,20

U31AO025

1,0000 ud

Bloque autónomo emergencia DAISALUX NOVA N6

74,92

74,92

U31AO050

1,0000 ud

Conjunto etiquetas y pequeño material

3,18

3,18

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

82,30

5,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

APARTADO D27KPQN PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KAPQN PUNTO DE LUZ SENCILLO
ud

0,3500 h

Oficial primera electricista

16,00

5,60

0,3500 h

Ay udante electricista

14,00

4,90

U30JW120

8,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

3,36

1,0000 ud
24,0000 m

U30NV382
U30KA001

SUBAPARTADO D28AFSPQN ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500
ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activ o, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo
univ ersal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco
respectiv o, totalmente montado e instalado.

U01FY635

U30JW001

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,42

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

6,96

1,0000 ud

Portalámparas para obra

0,75

0,75

1,0000 ud

Mecanismo Interruptor JUNG-501 U

4,65

4,65

U30KA006

1,0000 ud

Tecla sencilla marfil JUNG-AS 591

1,93

1,93

U30KA062

1,0000 ud

Marco simple JUNG-AS 581

1,22

1,22

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

29,79

2,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

D28AFS1PQN

u

Sin descomposición

SUBCAPÍTULO D36PQN COMPTATGE SISTEMA TREND
EW7731M480PQN

u

Sin descomposición

31,88

PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA
ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de
cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido, caja registro, caja mecanismo univ ersal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectiv o en Zamak, totalmente montado e instalado.

0,2000 h

Oficial primera electricista

16,00

3,20

U01FY635

0,2000 h

Ay udante electricista

14,00

2,80

U30JW120

8,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

3,36

U30JW900

1,0000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,42

U30JW001

18,0000 m

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

5,22

U30NV382

1,0000 ud

Portalámparas para obra

0,75

0,75

U30KG305

1,0000 ud

Pulsador luz BJC-MEGA

19,07

19,07

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

34,82

2,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

Sin descomposición

EW1101CC39PQN

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

Oficial primera electricista

16,00

5,60

Ay udante electricista

14,00

4,90

U30OC510
U30JW501

182,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
EW1101CC28PQN
37,26

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a
Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3 m3 / h, DN25, Tº
Max 130 ° C i distància entre v ies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions
178,62

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC
ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC
rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activ o, neutro y protección), incluido caja de registro "plex o" D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conex ión, totalmente montado e instalado.

0,3500 h
8,0000 m

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a
Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3 / h, DN32, Tº Max
130 ° C i distància entre v ies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0,3500 h
24,0000 m

u

Sin descomposición

U01FY635
U30JW002

1.220,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

U01FY630
U30JW125

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connex ió embridada QP = 6,0
m3 / h i PN16, distància entre v ies 260mm, amb comunicació M-BUS.
TOTAL PARTIDA ....................................................

APARTADO D27OPQN BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPQN BASES ESTANCAS
ud

1.481,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D27OD110PQN

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connex ió embridada, QP = 10
m3 / h i PN16, distància entre v ies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
TOTAL PARTIDA ....................................................

EW7731M400PQN

U01FY630

49,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D27KGPQN PULSADORES
ud

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs
Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x 600 40 W, 3900LM 400K
40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat
esp. alt confort v isual, col·locat encastat.
TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D27KG305PQN

88,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U01FY630

U30JW900

43,09

EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES
ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nov a N6, de superficie o empotrado, de
320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con
difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conex ionado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

D27KA001PQN

5,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
m

IMPORTE

Tubo PVC rígido M 20/gp5

1,17

9,36

Conductor rígido 750V;2,5(Cu)

0,46

11,04

1,0000 ud

Base enchufe superficie 10/16A JUNG-621 W

8,34

8,34

1,0000 ud

Caja estanca "plex o" D=80

1,45

1,45

U30JW900

1,0000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,42

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

41,11

2,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

43,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO D49PQN GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPQN RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PQN RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
D49FL1701FPQN

U49AA071
U49AA500
%CI

ud

1,0000 ud
45,0000 t
7,0000 %

H1411111PQN

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³
ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos
inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico),
por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máx ima de 50 km a
la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en v ertedero). Se incluy e en el precio el alquiler
del contenedor.
Serv icio de entrega y recogida contenedor de 30 m³

90,00

90,00

5,00

225,00

315,00

22,05

Canon de v ertido RCD no peligroso inerte limpio
Costes indirectos..(s/total)

B1411111

H1421110PQN

B1421110
337,05

u

1,0000 u

Casc seguretat p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

1,0000 u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.

20,00

H142AC60PQN

B142AC60

TOTAL PARTIDA ....................................................

750,00

H142BA00PQN

u

1,0000 u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc
Ulleres de seguretat per a tall ox iacetilènic, amb muntura univ ersal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb v isors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Ulleres p/tall ox iacet.,muntura acer/PVC,v isors D=50mm.fosc

u

B142BA00

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,2000 h

Manobre

16,61

3,32

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

0,11

0,11

B7711A0A

1,5000 M

0,15

0,23

H1431101PQN

1,0000 u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV v ul.g

B1431101

12,28
16,61

3,32

2,97

2,97

0,11

0,11

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

1,0000 u

B1433115

8,86

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

B7711A0A

1,2000 M

Cinta adhesiv a

B1441201
16,61

0,91

0,15

0,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,0000 u

Protector auditiu tap escuma

0,24

u

1,0000 u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

14,00

u
1,0000 u

Mascareta autofiltrant c/polsim+v ap.tòx .

0,70

1,09

0,3000 h

Oficial 1a paleta

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A0140000

0,4000 h

Manobre

B0D31000

0,1200 m3 Llata fusta pi

12,28
16,61

6,64

207,00

24,84

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1455710PQN

u
1,0000 u

u

35,16
B1455710

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes
Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.

0,70

Mascareta,protecció respiratòria
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Mascareta,protecció respiratòria

1,56

1,56

1,0000 u

1,56

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx ú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautx ú+cotó,subj.canell

2,20

2,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Sin descomposición

H1459630PQN

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS
H

0,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,68

14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

B1445003

ES1000EPQN

0,24

14,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli
Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a i amb fix acions mecàniques.

U

0,24

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.
Mascareta autofiltrant contra polsims i v apors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405

ES1000DPQN

E243423APQN

6,48

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN
397 i UNE-EN 458

H1445003PQN

A0122000

6,48

Protector auditiu tap escuma
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
U

6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
H1441201PQN

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.
Manobre

7,50

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat
transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0,0550 h

u

2,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

A0140000

7,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1433115PQN

Oficial 1a paleta
Manobre

7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

Part prop.elem.aux .p/fix accio,col.locació plaques policarbonat c

ES1000BPQN

u

6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0,2000 h

4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,0000 U

4,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,2000 h

B56ZU001

4,61

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g
Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de v idre
v ulcanitzada d'1,35 mm de gruix , amb v isor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a.

A0140000

5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D51PQN SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PQN MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

0,2000 h

5,31

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

A0122000

5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Desinfeccio canonades
ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marx a

Cinta adhesiv a

6,77

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ersal, amb v isor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Sin descomposición

ES1000FPQN

6,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

A0122000

6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

B1423230

Comprobacio de cabal i ajust valvules
ud. Comprobació de cabal i ajust de v àlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

u

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

ES1000APQN

IMPORTE

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1423230PQN

Sin descomposición

ud

SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBCAPÍTULO D50PQN CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPQN PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPQN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

D50PO210PQN

PRECIO

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ud

CANTIDAD UD RESUMEN

APARTADO 1.1PQN EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

TOTAL PARTIDA ....................................................

ComprobacPQN

CÓDIGO

B1459630

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja
Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les
obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

A012N000

1,0000 h

Oficial 1a d'obra pública

15,46

15,46

A013N000

1,0000 H

Ajudant neteja

15,85

15,85

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,0000 u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de
dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

5,05

5,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
H145B002PQN

u

31,31
B145B002

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

1,0000 u

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes v iv es, niv ell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants protecció c/riscs mecànics niv ell 2

5,27

5,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
H145K397PQN

B145K397

u

1,0000 u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màx ima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

36,78

36,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

H145K4B9PQN

B145K4B9

u

1,0000 u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

52,10

B1485800

B1463253

1,0000 u

u
1,0000 u

52,10

H1488580PQN

B1464420

1,0000 u

u

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
55,73

Parella botes mitja canya
Parella de botes de mitja cany a, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella botes mitja cany a

5,68

H148B580PQN

B148B580

1,0000 u

B1465376

1,0000 u

5,68

u

24,01

H15B2002PQN

B146J364

u

1,0000 u

2,20

H151A1K1PQN

24,01

2,20

B1474600

u
1,0000 u

13,19
13,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

B147D501

u

1,0000 u

251,52

u
1,0000 u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió
Banqueta aïllant de potes fix es per a treballs en tensió, segons UNE 204001
Banqueta aïll.,potes fix es,p/treb.tensió

B147L005

1,0000 u

0,1000 h

Oficial 1a

19,83

0,1000 h

Manobre

16,61

1,73

B0A62F00

0,6000 u

Tac acer D=10mm,carg./v oland./fem.

0,78

0,47

B0DZ4000

0,2000 m

Fleix

B1511215

1,2000 m2 Xarx a 4mm,poliam.n/regen.tenac.alt.,80x 80mm,corda
perim.poliam.,

B147M007

1,0000 u

43,30

m

251,52

0,1000 h

Oficial 1a

19,83

2,07

0,1000 h

Manobre

16,61

1,74

B0AC112D

1,2000 m

Cable acer galv .ríg.,composició 1x 7+0,D=9mm

0,98

1,18

u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

18,23

BBL11102

1,0000 u

Placa triangular,70cm pintura reflectora,2usos

29,30

29,30

HBB20005PQN

u

B147N000

1,0000 u

43,30

BBB2A001

1,0000 u

Seny al manual p/seny alis.

HBBAA005PQN

u

86,07
86,07

21,84

B1481242

1,0000 u

21,84

1,0000 h

Manobre

16,61

17,69

BBBAA005

1,0000 u

Seny al prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda tr

5,76

5,76

BBBAD015

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,prohibició,tex t negre s/v ermell,rect.,cant

8,39

8,39

22,97

21,84

22,97

TOTAL PARTIDA ....................................................

HBBAC005PQN

u

B1485140

u
1,0000 u

1,0000 h

Manobre

BBBAC005

1,0000 u

Seny al indicativ a ubicació ex t.inc.,normalitzada blanc s/v ermell

12,40

16,61

17,45

7,44

7,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

HBBAE001PQN
BBBAE001

12,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

24,89

1,0000 u

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.

5,11

5,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,40

5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

27 de agosto de 2018

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v
Seny al indicativ a de la ubicació d'equips d'ex tinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons v ermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

22,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
H1485140PQN

31,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butx aques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

10,96

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante
Seny al de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transv ersal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color v ermell, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL PARTIDA ....................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

u

10,96

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
H1481242PQN

10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Faixa prot.dorsolumbar
Faix a de protecció dorsolumbar
Faix a prot.dorsolumbar

47,53

Senyal manual p/senyalis.
Seny al manual per a seny alista

TOTAL PARTIDA ....................................................

86,07

4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
u

4,48

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fix at en ancoratges de serv ei i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

43,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147N000PQN

0,03
0,18

A0121000

HBB11111PQN

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.
Arnès de seient solidari a equip de protecció indiv idual per a prev enció de caigudes d'alçària, homologat segons
UNE-EN 813
Arnès seient solidari eq.prot.indiv id.caigudes alç.

0,16
0,15

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
u

60,72

2,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147M007PQN

60,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció indiv idual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795
Ap.ancoratge p/prot.indiv id.caiguda alç.

60,72

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
u

25,39

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,
Protecció col.lectiv a horitzontal d'obertures amb x arx a per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x 80 mm de pas de malla, corda perimetral
de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la x arx a, fix ada amb fleix i tacs d'ex pansió i amb el desmuntatge inclòs

251,52

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147L005PQN

25,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist
Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuix a, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganx ament d'arnès anticaiguda i siv ella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
Sistema anticaiguda amb un arnès anticaiguda+tirants,incorp.subs

25,39

A0121000

H152J105PQN
13,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147D501PQN

Maniguets espatl. p/sold.,serratge

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cinturó antivib.,ajust./transpi.
Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable
Cinturó antiv ib.,ajust./transpi.

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge
Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
H1474600PQN

23,58

APARTADO 1.2PQN SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

24,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

23,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix , de 120 kg de resistència a la perforació, pintades
amb pintures epox i i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox .folr.

23,58

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
H146J364PQN

1,0000 u

5,68
B15B0002

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,
Parella de botes baix es de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al
crom, amb env oltant del turmell encoix inat, amb llengüeta de manx a de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella botesbaix es,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,p

Dav antal p/sold.,serratge

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

16,97

TOTAL PARTIDA ....................................................

55,73

IMPORTE

Davantal p/sold.,serratge
Dav antal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1465376PQN

16,97

B1488580

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb env oltant del turmell encoix inat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
55,73

SUBTOTAL

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
H1464420PQN

PRECIO

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.
Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
u

CANTIDAD UD RESUMEN

52,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1463253PQN

CÓDIGO
H1485800PQN

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màx ima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420

Página 123

27 de agosto de 2018

Página 124

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

HBBAF004PQN

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

17,94

BBBAD004

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,adv ertència,tex t negre s/groc,rect.,cantel

12,31

12,31

BBBAF004

1,0000 u

Seny al adv ert.,normalitzada negre s/groc,triangular,cantell neg.

9,04

9,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

39,29

0,0650 h

Manobre

16,61

1,12

1,0000 m

Cinta balisament

0,15

0,15

D0B27100

0,1200 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

0,82

0,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

BQU1A50A

0,1200 h

Manobre

16,61

2,07

BBC1D000

1,0000 m

D0B27100

0,1200 kg

Garlanda abalisament reflectora

0,08

0,08

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

0,82

0,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

u
0,0500 h

Manobre

16,61

1,61

BBC1JF00

1,0000 u

Llumenera làmpada fix a color ambre

21,44

21,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat v estidor 8,2x 2,5x 2,3m

u

2,25

1,0000 h

Oficial 1a

A0140000

1,0000 h

Manobre

20,53

16,61

17,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,3500 h

Manobre

16,61

6,40

BQU27500

0,2500 u

Taula fusta,p/6pers.p/4 usos

43,35

10,84

HQU25201PQN

u

u

23,05

A0140000

0,1500 h

Manobre

16,61

2,95

BQU25500

0,2500 u

Banc fusta,p/3pers.p/4 usos

43,15

10,79

0,1500 h

Manobre

HQU22301PQN

u

BQU2D102

1,0000 u

Planx a elèct. p/menjars,60x 45cm,p/2 usos

4,24

47,20

47,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

A0140000

0,2500 h

Manobre

16,61

6,00

BQU22303

1,0000 u

Armari metàl.lic,indiv idual,0,4 0,5x 1,8m,p/3 usos

48,25

48,25

37,72

HQU2QJ02PQN

u

u

0,3750 h

Oficial 1a lampista

BQU2QJ00

1,0000 u

Pica rentar plats+aix e.+desguàs

0,0500 h

Manobre especialista

BQU2E002

1,0000 u

Forn microones,p/2usos

51,44

H16F1004PQN

h

17,19

3,74

81,12

81,12

1,0000 h

Manobre

84,86

HQUAP000PQN
BQUAP000

0,1000 h

Manobre

16,61

3,42

1,0000 u

Recipient p/escombraries,100l

48,21

48,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

u
1,0000 u

Curs.prim.aux +socorr

0,0500 h

Manobre

BQZ1P000

1,0000 u

Penja-robes dutx a

H16F1003PQN
51,63

A0121000

u

BQUA1100

1,0000 u

6,0000 h

Oficial 1a

16,61

0,89

0,86

0,86

A0140000

1,0000 h

HQUAM000PQN
1,75

BQUAM000

u
1,0000 u

Reconeixement med.
Reconeix ement mèdic
Reconeix ement med.

103,70

HQUA2100PQN

103,70
103,70

30,00

BQUA2100

u

30,00

1,0000 u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

103,08

103,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions
Mà d'obra per a neteja i conserv ació de les instal.lacions

103,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Manobre

16,61

HQUA3100PQN

17,19

BQUA3100

mes Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc
Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x 2,3x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix , rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lav abo col.lectiu amb 3 aix etes, 2 plaques turques, 2 dutx es, mirall i complements de bany , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 3,7x 2,3x 2,3m,inst.lampist.

224,78

u

17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

BQU1531A

30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU1531APQN

123,17

APARTADO 1.5PQN MEDICINA PREVENTIVA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
h

123,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQUZM000PQN

19,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

177,50

Reunió comitè S/S 6 pers.
Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
u

177,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQUA1100PQN

177,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs
Penja-robes per a dutx a, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

17,19

Curs.prim.aux+socorr
Curset de primers aux ilis i socorrisme

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
u

17,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

BQU2GF00

HQU2P001PQN

16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

177,16

Formació Seg.Salut
Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
u

13,70
163,46

APARTADO 1.4PQN DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

A0140000

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU2GF01PQN

20,49
163,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs
Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0150000

54,25

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs
Pica per a rentar plats amb desguàs i aix eta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A012J000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
HQU2E001PQN

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs
Armari metàl.lic indiv idual doble compartiment interior, de 0,4x 0,5x 1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,61

13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs
Planx a elèctrica per a escalfar menjars, de 60x 45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

17,24

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
HQU2D102PQN

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL PARTIDA ....................................................
19,83

156,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.
Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

A0121000

146,78

156,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

APARTADO 1.3PQN IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
h

156,78

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

H15Z1001PQN

146,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs
Llumenera amb làmpada fix a de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

146,78

mes Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de v estidors de 8,2x 2,5x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix ,
rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
HBC1JF01PQN

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HQU27502PQN

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge
Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat menjador 6x 2,3x 2,6m,inst.lampist.

TOTAL PARTIDA ....................................................
1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
m

SUBTOTAL

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HQU1A50APQN

BBC19000

PRECIO

mes Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de menjador de 6x 2,3x 2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix , rev estiment de
parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aix eta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

TOTAL PARTIDA ....................................................

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

HBC1D081PQN

CANTIDAD UD RESUMEN

BQU1H53A

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
HBC19081PQN

CÓDIGO
HQU1H53APQN

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
Seny al d'adv ertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

1,0000 u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

67,27

67,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

67,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

224,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

224,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAPÍTOL 12 PLANTA QUARTA SUD
SUBCAPÍTULO U01PQS MANO DE OBRA
APARTADO U01FPQS MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPQS INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PQS FONTANERÍA
U01FY105PQS

h

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

D14AP195PQS

m²

Oficial 1ª fontanero

ELEMENTO U01FY2PQS CALEFACCIÓN
Oficial 1ª calefactor
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

TOTAL PARTIDA ....................................................

h

Oficial primera climatización
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

16,50

SUBCAPÍTULO D16PQS AISLAMIENTOS
APARTADO D16APQS AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPQS INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPQS CANALIZACIONES
D16AQF105PQS

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 48 mm para tuberías de 1 1/2", colocada.

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

U15AM005

1,0500 m

Coquilla ISOVER 1 1/2" 48 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U01FY620PQS

h

Encargado especializado instalación eléctrica

D16AQF106PQS

Sin descomposición

m

20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
h

Oficial especializado instalación eléctrica
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

18,00

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

U15AM006

1,0500 m

Coquilla ISOVER 2" 60 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

D16AQF107PQS

Técnico programador
TOTAL PARTIDA ....................................................

m

36,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS

SUBAPARTADO U01FZPQS VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PQS PINTURAS
h

15,50

SUBCAPÍTULO D01PQS DEMOLICIONES
APARTADO D01EPQS DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS
DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR
m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó rev estimiento similar de una de sus caras
y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros a pie de carga, medios aux iliares de
obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.

0,4300 h

Peón suelto

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

14,66

6,30

6,30

0,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

U15AM007

1,0500 m

Coquilla ISOVER 2 1/2" 76 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

D16AQF108PQS

m

0,2250 h

Peón suelto

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

0,32
4,84

14,86

0,74

3,95

4,15

4,89

0,34
5,23

0,0500 h

Ay udante

U15AM008

1,0500 m

Coquilla ISOVER 3" 89 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

6,74

3,30

3,30

0,23

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,86

0,74

4,65

4,88

5,62

0,39
6,01

SUBCAPÍTULO D25PQS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PQS PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PQS PURGADOR AUTOMÀTIC
BEU11113PQS

14,66

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 3"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 89 mm para tuberías de 3", colocada.

U01AA009

u

LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE
m². Lev antado de falso techo desmontable de escay ola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprov echable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios aux iliares de obra y p.p. de
costes indirectos, según NTE/ADD-12.

U01AA011

4,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

APARTADO D01GPQS DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
m²

3,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D01GD010PQS

0,74

3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

U01AA011

14,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

m²

4,39

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.

Oficial 1ª pintor
Sin descomposición

D01EA025PQS

0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Sin descomposición

U01FZ101PQS

4,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

ELEMENTO U01FY9PQS INFORMÁTICA
h

3,36

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 60 mm para tuberías de 2", colocada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

U01FY905PQS

0,74

3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

U01FY625PQS

14,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

ELEMENTO U01FY6PQS ELECTRICIDAD

28,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS

ELEMENTO U01FY3PQS CLIMATIZACIÓN
U01FY310PQS

IMPORTE

Sin descomposición
16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

h

SUBTOTAL

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila
Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x 600 mm i 20 mm de gruix , cantell recte,
sistema desmuntable amb estructura d'hacer galv anitzat v ist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de
600x 600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a max im

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

U01FY205PQS

PRECIO

APARTADO D14APQS SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPQS SOSTRE TIPUS PLAQUES

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició v ertical i v àlv ula d'obturació incorporada, amb rosca de
3/8" de diàmetre
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO BEU5PQS TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PQS TERMÒMETRE
BEU57555PQS

SUBCAPÍTULO D14PQS ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C
Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

APARTADO BEU6PQS MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PQS MANÒMETRE
BEU6U001PQS

u

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

D25DA030PQS

m

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

APARTADO D25DPQS DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanerPQS Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPQS Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPQS Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

D25DA040PQS

m

1,1000 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,09

1,20

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=20x

2,00

2,00

coelA22Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

mo004

0,0500 h

mo005

0,0500 h

%0200

2,0000 %

2,08

2,08

0,02

0,14

Oficial 1º fontanero

16,18

0,81

Ay udante fontanero

14,68

0,73

Medios aux iliares

6,96

0,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

D25DA050PQS

0,9600 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,20

1,15

TNIRCL2574

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=25x

3,01

3,01

coelA28Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

mo004

0,0500 h

2,32

2,32

0,02

0,14

Oficial 1º fontanero

16,18

0,81

mo005

0,0500 h

Ay udante fontanero

14,68

0,73

%0200

2,0000 %

Medios aux iliares

8,16

0,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

Sin descomposición

D25DA060PQS

m

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,55

1,09

TNIRCL4011

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR11/Serie 5
D=40x 3,7

6,09

6,09

coelA42Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

3,35

3,35

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

0,02

0,14

mo004

0,0700 h

Oficial 1º fontanero

16,18

1,13

mo005

0,0700 h

Ay udante fontanero

14,68

1,03

%0200

2,0000 %

Medios aux iliares

12,83

Sin descomposición

7,10

APARTADO D25LPQS LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPQS LLAVES DE ESFERA
D25LL4

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox
Vàlv ula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

D25LL5PQS

Valula esfera palanca 2" inox
Vàlv ula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBAPARTADO D26LLPQS LLAVES COMPUERTA
8,32

mE20VC020PQS

ud

mO01OB200

1,0000 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,54

20,54

mP17FE250

2,0000 ud

Brida plana roscada Zn DN 65 mm.

15,65

31,30

mP17XC020

1,0000 ud

Válv ula compuerta metal (bridas) DN60

143,49

143,49

%CI0300

3,0000 %

Costes Indirectos

195,33

5,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

201,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
mE20VC030PQS

ud

VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.
Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer inox idable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

mO01OB200

1,0000 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,54

20,54

mP17FE260

2,0000 ud

Brida plana roscada Zn DN 80 mm.

17,69

35,38

mP17XC030

1,0000 ud

Válv ula compuerta metal (bridas) DN80

161,81

161,81

%CI0300

3,0000 %

Costes Indirectos

217,73

6,53

TOTAL PARTIDA ....................................................
13,09

224,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D28LL1PQS

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi
Accessoris v aris per instal·lació acer inox idable. Tes-colzes-filtres A-316L.
Sin descomposición

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

2,5600 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,09

2,79

TNIRCL2074

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=20x

2,00

2,00

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 30mm de e

7,05

7,05

22,2200 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

0,02

0,44
0,81

adcoel520

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.
Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer inox colocada
mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

SUBAPARTADO D28LLPQS TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

AB115022AZ

coelX20Xa

146,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO FoHPQS Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPQS Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
m

106,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

FoHCCLd20PQS

76,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0,26

TOTAL PARTIDA ....................................................

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=76,1mm,g=2mm,UNE 19049-1,un
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre nominal i de gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de dificultat alt, i col.locat superficialment.
TOTAL PARTIDA ....................................................

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p
de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento
alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación
en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

0,7000 u

41,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

AB115040AZ

36,02

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
TOTAL PARTIDA ....................................................

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.

AB115028AZ

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

FoFCCLd40PQS

28,14

Sin descomposición

TNIRCL2074

m

m

TOTAL PARTIDA ....................................................

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

AB115022AZ

FoFCCLd25PQS

IMPORTE

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

FoFCCLd20PQS

SUBTOTAL

SUBAPARTADO D25DAPQS TUBERÍA DE ACERO

mo004

0,0500 h

Oficial 1º fontanero

16,18

mo005

0,0500 h

Ay udante fontanero

14,68

0,73

%0200

2,0000 %

Medios aux iliares

13,82

0,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

850,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO D28PQS ILUMINACIÓN
APARTADO D28APQS ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AFSPQS ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

SUBCAPÍTULO D49PQS GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPQS RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PQS RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

D28AFS1PQS

D49FL1701FPQS

u

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs
Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x 600 40 W, 3900LM 400K
40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat
esp. alt confort v isual, col·locat encastat.

ud

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

49,89
U49AA071

SUBCAPÍTULO D34PQS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO D34JPQS PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO D34JAPQS PUERTAS METÁLICAS

U49AA500

D34JA012PQS

PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm
ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensay os de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente;
Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o v alor mínimo que debe
cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2
y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la
puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar v estíbulos de
independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible de 900x 2000 mm con
doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor,
mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

D50PO210PQS

ud

%CI

0,6000 h

Oficial primera

16,78

10,07

U01AA009

0,6000 h

Ay udante

14,86

8,92

U35JA004

1,0000 ud

Puerta cortafuegos EI2/45/C5 1H-900 mm

162,45

162,45

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

181,44

12,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

ComprobacPQS

194,14

2.604,44

ud

Desinfeccio canonades
ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marx a

2.255,44

0,2000 h

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,2000 h

Manobre

16,61

3,32

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

0,11

0,11

B7711A0A

1,5000 M

0,15

0,23

Cinta adhesiv a

2,46

6,12

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

A0122000

0,2000 h

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,2000 h

Manobre

16,61

2,46
3,32

B56ZU001

1,0000 U

Part prop.elem.aux .p/fix accio,col.locació plaques policarbonat c

2,97

2,97

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

0,11

0,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.481,79

ES1000BPQS

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

A0140000

0,0550 h

Manobre

B7711A0A

1,2000 M

Cinta adhesiv a

16,61

0,91

0,15

0,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a
Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3 / h, DN32, Tº Max
130 ° C i distància entre v ies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
ES1000DPQS

U

Sin descomposición
182,73

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli
Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a i amb fix acions mecàniques.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

A0122000

0,3000 h

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,4000 h

Manobre

16,61

6,64

EW1101CC280QS

B0D31000

0,1200 m3 Llata fusta pi

207,00

24,84

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a
Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3 m3 / h, DN25, Tº
Max 130 ° C i distància entre v ies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

3,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

35,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

750,00

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a.

A0122000

ES1000FPQS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

u

20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ....................................................

Comprobacio de cabal i ajust valvules
ud. Comprobació de cabal i ajust de v àlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

TOTAL PARTIDA ....................................................

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN40 connex ió embridada, QP = 10
m3 / h i PN16, distància entre v ies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
TOTAL PARTIDA ....................................................

ud

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

ES1000APQS

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connex ió embridada, QP = 25
m3 / h i PN25, distància entre v ies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
TOTAL PARTIDA ....................................................

337,05

SUBCAPÍTULO D51PQS SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PQS MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

u

22,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición

EW1101CC390QS

315,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

u

Costes indirectos..(s/total)

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

Sin descomposición

EW7731M480PQS

225,00

Sin descomposición

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN80 connex ió embridada, QP = 40
m3 / h i PN25, distància entre v ies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
TOTAL PARTIDA ....................................................

u

90,00

5,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBCAPÍTULO D36PQS COMPTATGE SISTEMA TREND

EW7731M600PQS

90,00

Canon de v ertido RCD no peligroso inerte limpio

SUBCAPÍTULO D50PQS CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPQS PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPQS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

u

7,0000 %

Serv icio de entrega y recogida contenedor de 30 m³

TOTAL PARTIDA ....................................................

U01AA007

EW7731M700PQS

1,0000 ud

IMPORTE

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³
ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos
inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico),
por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máx ima de 50 km a
la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en v ertedero). Se incluy e en el precio el alquiler
del contenedor.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

45,0000 t

SUBTOTAL

178,62

E243423APQS

U

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes
Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS
ES1000EPQS

H

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja
Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les
obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

A012N000

1,0000 h

Oficial 1a d'obra pública

15,46

15,46

A013N000

1,0000 H

Ajudant neteja

15,85

15,85

TOTAL PARTIDA ....................................................

31,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

APARTADO 1.1PQS EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H1411111PQS

B1411111

u

1,0000 u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
Casc seguretat p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

6,77

B145K4B9

B1421110

1,0000 u

u

1,0000 u

6,77

5,31

B1463253

5,31

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

52,10

u

1,0000 u

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

55,73

H1423230PQS

H1464420PQS

1,0000 u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc
Ulleres de seguretat per a tall ox iacetilènic, amb muntura univ ersal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb v isors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Ulleres p/tall ox iacet.,muntura acer/PVC,v isors D=50mm.fosc

4,61

4,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

B1464420

H142AC60PQS

B142AC60

u

1,0000 u

7,50

H1465376PQS

B142BA00

1,0000 u

B1465376

6,48

H146J364PQS

6,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

B1431101

u
1,0000 u

B146J364

B1433115

1,0000 u

0,24

0,24

u

1,0000 u

H1474600PQS
B1474600

14,00

1,0000 u

B1441201

u
1,0000 u

H147D501PQS

u

14,00

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.
Mascareta autofiltrant contra polsims i v apors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405
Mascareta autofiltrant c/polsim+v ap.tòx .

B147D501
0,70

B1445003

1,0000 u

B147L005
1,56

B1455710

1,0000 u

1,56

2,20

B147M007

B1459630

1,0000 u

2,20

5,05

B147N000

B145B002

u

1,0000 u

5,05

5,27

Sistema anticaiguda amb un arnès anticaiguda+tirants,incorp.subs

u
1,0000 u

Ap.ancoratge p/prot.indiv id.caiguda alç.

43,30

u

1,0000 u

Arnès seient solidari eq.prot.indiv id.caigudes alç.

86,07

u

B1481242

1,0000 u

Faix a prot.dorsolumbar

21,84

u

1,0000 u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

B1485140

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

86,07

21,84

22,97

21,84

22,97

u

22,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

1,0000 u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

12,40

12,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

36,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

86,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màx ima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
36,78

43,30

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butx aques interiors, homologada segons UNE-EN 340

H145K397PQS

1,0000 u

43,30

TOTAL PARTIDA ....................................................
5,27

251,52

Faixa prot.dorsolumbar
Faix a de protecció dorsolumbar

H1485140PQS

B145K397

251,52

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.
Arnès de seient solidari a equip de protecció indiv idual per a prev enció de caigudes d'alçària, homologat segons
UNE-EN 813

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
u

251,52

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció indiv idual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

5,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
H1481242PQS

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes v iv es, niv ell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants protecció c/riscs mecànics niv ell 2

1,0000 u

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
H145B002PQS

13,19

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist
Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuix a, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganx ament d'arnès anticaiguda i siv ella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

5,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
H147N000PQS

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de
dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Cinturó antiv ib.,ajust./transpi.

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
u

2,20

Cinturó antivib.,ajust./transpi.
Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable

2,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1459630PQS

2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
H147M007PQS

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx ú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautx ú+cotó,subj.canell

2,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
u

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox .folr.

1,56

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1455710PQS

24,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
H147L005PQS

Mascareta,protecció respiratòria
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Mascareta,protecció respiratòria

24,01

TOTAL PARTIDA ....................................................
0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
u

24,01

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix , de 120 kg de resistència a la perforació, pintades
amb pintures epox i i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

0,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1445003PQS

Parella botesbaix es,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,p

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
H1441201PQS

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,
Parella de botes baix es de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al
crom, amb env oltant del turmell encoix inat, amb llengüeta de manx a de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

0,24

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN
397 i UNE-EN 458
Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
u

5,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1433115PQS

1,0000 u

6,48

Protector auditiu tap escuma
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu tap escuma

5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H1431101PQS

Parella botes mitja cany a

TOTAL PARTIDA ....................................................

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat
transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

u

7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
u

Parella botes mitja canya
Parella de botes de mitja cany a, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

H142BA00PQS

1,0000 u

55,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g
Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de v idre
v ulcanitzada d'1,35 mm de gruix , amb v isor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV v ul.g

u

4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

52,10

55,73

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

B1423230

52,10

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb env oltant del turmell encoix inat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
u

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
H1463253PQS

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA ....................................................

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ersal, amb v isor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.

PRECIO

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màx ima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420

6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

CANTIDAD UD RESUMEN

H145K4B9PQS

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1421110PQS

CÓDIGO

12,40

36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

H1485800PQS
B1485800

u
1,0000 u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

16,97

16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

B1488580

u
1,0000 u

Davantal p/sold.,serratge
Dav antal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Dav antal p/sold.,serratge

23,58

CANTIDAD UD RESUMEN
u

16,97

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1488580PQS

CÓDIGO
HBBAF004PQS

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.
Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,0000 h

Manobre

16,61

17,94

BBBAD004

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,adv ertència,tex t negre s/groc,rect.,cantel

12,31

12,31

BBBAF004

1,0000 u

Seny al adv ert.,normalitzada negre s/groc,triangular,cantell neg.

9,04

9,04

TOTAL PARTIDA ....................................................
23,58

TOTAL PARTIDA ....................................................

B148B580

u

1,0000 u

25,39

23,58

HBC19081PQS

m

B15B0002

u
1,0000 u

25,39

60,72

60,72

TOTAL PARTIDA ....................................................

60,72

Manobre

1,0000 m

Cinta balisament

D0B27100

0,1200 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

m

A0140000

0,1200 h

Manobre

BBC1D000

1,0000 m

Garlanda abalisament reflectora

D0B27100

0,1200 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

u

Manobre

16,61

1,61

21,44

21,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,07

16,61

1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

B0A62F00

0,6000 u

Tac acer D=10mm,carg./v oland./fem.

0,78

0,47

B0DZ4000

0,2000 m

Fleix

0,16

0,03

APARTADO 1.3PQS IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

B1511215

1,2000 m2 Xarx a 4mm,poliam.n/regen.tenac.alt.,80x 80mm,corda
perim.poliam.,

0,15

0,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

H15Z1001PQS

4,48

h

A0121000

1,0000 h

Oficial 1a

19,83

20,53

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

17,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,1000 h

Oficial 1a

19,83

2,07

A0140000

0,1000 h

Manobre

16,61

1,74

B0AC112D

1,2000 m

Cable acer galv .ríg.,composició 1x 7+0,D=9mm

0,98

1,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU2D102PQS

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

18,23

BBL11102

1,0000 u

Placa triangular,70cm pintura reflectora,2usos

29,30

29,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

47,53

10,96

10,96

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,0000 u

16,61

4,24

Planx a elèct. p/menjars,60x 45cm,p/2 usos

47,20

47,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

16,61

17,69

Seny al prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda tr

5,76

5,76

Cartell ex plic.seny al,prohibició,tex t negre s/v ermell,rect.,cant

8,39

8,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

0,0500 h

Manobre especialista

17,19

3,74

BQU2E002

1,0000 u

Forn microones,p/2usos

81,12

81,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,0000 h

Manobre

BBBAC005

1,0000 u

Seny al indicativ a ubicació ex t.inc.,normalitzada blanc s/v ermell

u

16,61

17,45

7,44

7,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

BBBAE001

u
1,0000 u

0,1000 h

Manobre

16,61

3,42

BQU2GF00

1,0000 u

Recipient p/escombraries,100l

48,21

48,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

51,63

u

5,11

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs
Penja-robes per a dutx a, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,0500 h

Manobre

BQZ1P000

1,0000 u

Penja-robes dutx a

16,61

0,89

0,86

0,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
31,84

HQUA1100PQS
BQUA1100

u
1,0000 u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

103,70

103,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

103,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
HQUZM000PQS
24,89

A0140000

h
1,0000 h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions
Mà d'obra per a neteja i conserv ació de les instal.lacions
Manobre

16,61

17,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
HBBAE001PQS

84,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HQU2P001PQS

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v
Seny al indicativ a de la ubicació d'equips d'ex tinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons v ermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

A0140000

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs
Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0150000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
HBBAC005PQS

51,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante
Seny al de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transv ersal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color v ermell, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

1,0000 u

Manobre

1,0000 u

10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BBBAD015

0,1500 h

BQU2D102

HQU2GF01PQS

Senyal manual p/senyalis.
Seny al manual per a seny alista

BBBAA005

37,72

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs
Planx a elèctrica per a escalfar menjars, de 60x 45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

HQU2E001PQS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Manobre

23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

1,0000 h

u

4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A0140000

2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fix at en ancoratges de serv ei i amb el desmuntatge inclòs

A0121000

u

1,37

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.
Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

HBBAA005PQS

0,10

Llumenera làmpada fix a color ambre

19,83

Seny al manual p/seny alis.

0,82

0,0500 h

Manobre

1,0000 u

0,08

1,0000 u

Oficial 1a

BBB2A001

2,07

0,08

BBC1JF00

0,1000 h

u

16,61

A0140000

0,1000 h

HBB20005PQS

0,10

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs
Llumenera amb làmpada fix a de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

u

0,82

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge
Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

A0121000

HBB11111PQS

0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

HBC1JF01PQS

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,
Protecció col.lectiv a horitzontal d'obertures amb x arx a per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x 80 mm de pas de malla, corda perimetral
de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la x arx a, fix ada amb fleix i tacs d'ex pansió i amb el desmuntatge inclòs

m

1,12

0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO 1.2PQS SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

H152J105PQS

16,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

H151A1K1PQS

0,0650 h

BBC19000

HBC1D081PQS

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió
Banqueta aïllant de potes fix es per a treballs en tensió, segons UNE 204001
Banqueta aïll.,potes fix es,p/treb.tensió

A0140000

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
H15B2002PQS

39,29

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

25,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge
Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Maniguets espatl. p/sold.,serratge

SUBTOTAL

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H148B580PQS

PRECIO

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
Seny al d'adv ertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU1531APQS
5,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
BQU1531A

mes Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc
Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x 2,3x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix , rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lav abo col.lectiu amb 3 aix etes, 2 plaques turques, 2 dutx es, mirall i complements de bany , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 3,7x 2,3x 2,3m,inst.lampist.

224,78

224,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

224,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
27 de agosto de 2018

Página 135

27 de agosto de 2018

Página 136

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

HQU1H53APQS

BQU1H53A

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat menjador 6x 2,3x 2,6m,inst.lampist.

146,78

U22MA105PQS

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m²

TOTAL PARTIDA ....................................................

59,06

Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado
Sin descomposición

146,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BQU1A50A

CANTIDAD UD RESUMEN

146,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU1A50APQS

CÓDIGO

SUBCAPÍTULO U22PQS CERRAJERÍA
APARTADO U22MPQS ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO U22MAPQS ENREJADOS

mes Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de menjador de 6x 2,3x 2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix , rev estiment de
parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aix eta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

mes Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de v estidors de 8,2x 2,5x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix ,
rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat v estidor 8,2x 2,5x 2,3m

156,78

156,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

156,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HQU27502PQS

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,3500 h

Manobre

16,61

6,40

BQU27500

0,2500 u

Taula fusta,p/6pers.p/4 usos

43,35

10,84

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
HQU25201PQS

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,1500 h

Manobre

16,61

2,95

BQU25500

0,2500 u

Banc fusta,p/3pers.p/4 usos

43,15

10,79

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
HQU22301PQS

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs
Armari metàl.lic indiv idual doble compartiment interior, de 0,4x 0,5x 1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,2500 h

Manobre

16,61

6,00

BQU22303

1,0000 u

Armari metàl.lic,indiv idual,0,4 0,5x 1,8m,p/3 usos

48,25

48,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

54,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
HQU2QJ02PQS

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs
Pica per a rentar plats amb desguàs i aix eta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A012J000

0,3750 h

Oficial 1a lampista

BQU2QJ00

1,0000 u

Pica rentar plats+aix e.+desguàs

20,49

13,70

163,46

163,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

177,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

APARTADO 1.4PQS DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
H16F1004PQS
A0140000

h
1,0000 h

Formació Seg.Salut
Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Manobre

16,61

17,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
HQUAP000PQS
BQUAP000

u
1,0000 u

Curs.prim.aux+socorr
Curset de primers aux ilis i socorrisme
Curs.prim.aux +socorr

177,50

177,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

177,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
H16F1003PQS
A0121000

u
6,0000 h

Reunió comitè S/S 6 pers.
Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
Oficial 1a

19,83

123,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

123,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

APARTADO 1.5PQS MEDICINA PREVENTIVA
HQUAM000PQS
BQUAM000

u
1,0000 u

Reconeixement med.
Reconeix ement mèdic
Reconeix ement med.

30,00

30,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
HQUA2100PQS
BQUA2100

u
1,0000 u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

103,08

103,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

103,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
HQUA3100PQS

BQUA3100

u

1,0000 u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

67,27

67,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

67,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAPÍTOL 13 PLANTA CINQUENA NORD
SUBCAPÍTULO U01PCN MANO DE OBRA
APARTADO U01FPCN MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPCN INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PCN FONTANERÍA
U01FY105PCN

h

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

BEU11113PCN

u

Oficial 1ª fontanero

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO U01FY2PCN CALEFACCIÓN

APARTADO BEU5PCN TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PCN TERMÒMETRE

h

Oficial 1ª calefactor

BEU57555PCN

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

u

16,00

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

ELEMENTO U01FY3PCN CLIMATIZACIÓN
h

Oficial primera climatización
Sin descomposición
16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO BEU6PCN MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PCN MANÒMETRE
BEU6U001PCN

u

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d
Sin descomposición

ELEMENTO U01FY6PCN ELECTRICIDAD
h

TOTAL PARTIDA ....................................................

Encargado especializado instalación eléctrica
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

h

20,00

Oficial especializado instalación eléctrica
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

18,00

APARTADO D25DPCN DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanerPCN Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPCN Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPCN Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
FoFCCLd20PCN

m

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

ELEMENTO U01FY9PCN INFORMÁTICA
U01FY905PCN

h

Técnico programador
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

36,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS

SUBAPARTADO U01FZPCN VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PCN PINTURAS
U01FZ101PCN

h

Oficial 1ª pintor
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D14PCN ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS
APARTADO D14APCN SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPCN SOSTRE TIPUS PLAQUES
D14AP195PCN

m²

AB115022AZ

1,1000 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,09

1,20

TNIRCL2074

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=20x

2,00

2,00

coelA22Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

mo004

0,0500 h

mo005

0,0500 h

%0200

2,0000 %

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila
Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x 600 mm i 20 mm de gruix , cantell recte,
sistema desmuntable amb estructura d'hacer galv anitzat v ist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de
600x 600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a max im

FoFCCLd25PCN

m

28,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS

SUBCAPÍTULO D16PCN AISLAMIENTOS
APARTADO D16APCN AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPCN INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPCN CANALIZACIONES

U01AA009

0,0500 h

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 34 mm para tuberías de 1", colocada.
Ay udante

14,86

0,74

U15AM003

1,0500 m

Coquilla ISOVER 1" 34 mm BT-LV desnuda 30 mm

2,70

2,84

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

3,58

0,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

2,08
0,14

Oficial 1º fontanero

16,18

0,81

Ay udante fontanero

14,68

0,73

Medios aux iliares

6,96

0,14

0,9600 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,20

1,15

TNIRCL2574

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=25x

3,01

3,01

coelA28Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

mo004

0,0500 h

mo005

0,0500 h

%0200

2,0000 %

2,32

2,32

0,02

0,14

Oficial 1º fontanero

16,18

0,81

Ay udante fontanero

14,68

0,73

Medios aux iliares

8,16

0,16

TOTAL PARTIDA ....................................................
3,83

FoFCCLd40PCN

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/2"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 48 mm para tuberías de 1 1/2", colocada.

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p
de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento
alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación
en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

0,0500 h

Ay udante

14,86

0,74

U15AM005

1,0500 m

Coquilla ISOVER 1 1/2" 48 mm BT-LV desnuda 30 mm

3,20

3,36

AB115040AZ

0,7000 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,55

1,09

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

4,10

0,29

TNIRCL4011

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR11/Serie 5
D=40x 3,7

6,09

6,09

coelA42Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

mo004

0,0700 h

mo005

0,0700 h

%0200

2,0000 %

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

U15AM007

1,0500 m

Coquilla ISOVER 2 1/2" 76 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

14,86

0,74

3,95

4,15

4,89

0,34

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U01AA009

D16AQF107PCN

7,10

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.

AB115028AZ

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
D16AQF105PCN

2,08
0,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición

m

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

D16AQF103PCN

10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
U01FY625PCN

12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

U01FY620PCN

6,20

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C
Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

U01FY310PCN

IMPORTE

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició v ertical i v àlv ula d'obturació incorporada, amb rosca de
3/8" de diàmetre

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

U01FY205PCN

SUBTOTAL

SUBCAPÍTULO D25PCN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PCN PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PCN PURGADOR AUTOMÀTIC

3,35

3,35

0,02

0,14

Oficial 1º fontanero

16,18

1,13

Ay udante fontanero

14,68

1,03

Medios aux iliares

12,83

0,26

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

5,23

ELEMENTO FoHPCN Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPCN Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

FoHCCLd20PCN

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

SUBCAPÍTULO D27PCN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
APARTADO D27J CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JL USOS VARIOS
D27JL005

m

PRECIO

SUBTOTAL

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)
m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x 1,5 mm², en sistema monofásico, (activ o, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.

U01FY630

0,1300 h

Oficial primera electricista

16,00

2,08

AB115022AZ

2,5600 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,09

2,79

U01FY635

0,1300 h

Ay udante electricista

14,00

1,82

TNIRCL2074

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=20x

2,00

2,00

U30JW120

1,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

0,42

U30JW001

2,0000 m

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

0,58

U30JW900

0,7000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,29

coelX20Xa
adcoel520

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 30mm de e

7,05

7,05

22,2200 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

1,0000 m

0,02

0,44

mo004

0,0500 h

Oficial 1º fontanero

16,18

0,81

mo005

0,0500 h

Ay udante fontanero

14,68

0,73

%0200

2,0000 %

Medios aux iliares

13,82

0,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición

14,10

D27JL010

m

SUBAPARTADO D25DAPCN TUBERÍA DE ACERO
m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=22mm,g=1,2mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

18,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D25DA030PCN

m

28,14

Sin descomposición
41,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO D25LPCN LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPCN LLAVES DE ESFERA
Valvula esfera palanca 1" inox
Vàlv ula esfera 1", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.
TOTAL PARTIDA ....................................................

49,15

2,08

14,00

1,82

U30JW120

1,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

0,42

U30JW002

2,0000 m

Conductor rígido 750V;2,5(Cu)

0,46

0,92

U30JW900

0,7000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,29

Redondeo...............................................................

0,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,92

SUBAPARTADO D27JT BANDEJAS PARA CIRCUITOS
m

BANDEJA UNEX DE 60x100 mm
m. Bandeja de u23x (pv c-m1 rohs) serie 66 de Unex , de color gris, perforada, de 60x 100 mm, sin separadores,
ref.66100, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes y montada sobre soportes horizontales.

U01FY630

0,3300 h

Oficial primera electricista

16,00

5,28

U01FY635

0,1650 h

Ay udante electricista

14,00

2,31

U30JW733

1,0000 m

Bandeja perforada 60x 100 mm ref. 66100

7,43

7,43

U30JW778

1,0000 ud

P.p. soporte horizontal b66 60x 100 mm

2,66

2,66

U30JW790

1,0000 ud

P.p. accesorios y elementos acabado b66 60x 100 mm

1,60

1,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

106,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D26LLPCN LLAVES COMPUERTA
VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.
Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer inox colocada
mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

mO01OB200

1,0000 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,54

20,54

mP17FE250

2,0000 ud

Brida plana roscada Zn DN 65 mm.

15,65

31,30

mP17XC020

1,0000 ud

Válv ula compuerta metal (bridas) DN60

143,49

143,49

%CI0300

3,0000 %

Costes Indirectos

195,33

5,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,35

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,63

ud

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500
ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activ o, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo
univ ersal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco
respectiv o, totalmente montado e instalado.

U01FY630

0,3500 h

Oficial primera electricista

16,00

5,60

U01FY635

0,3500 h

Ay udante electricista

14,00

4,90

U30JW120

8,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

3,36

U30JW900

1,0000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,42

U30JW001

24,0000 m

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

6,96

U30NV382

1,0000 ud

Portalámparas para obra

0,75

0,75

U30KA001

1,0000 ud

Mecanismo Interruptor JUNG-501 U

4,65

4,65

U30KA006

1,0000 ud

Tecla sencilla marfil JUNG-AS 591

1,93

1,93

U30KA062

1,0000 ud

Marco simple JUNG-AS 581

1,22

1,22

Sin descomposición

201,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Redondeo...............................................................

2,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

31,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D27KG PULSADORES
D27KG305

SUBAPARTADO D28LLPCN TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

ud

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi
Accessoris v aris per instal·lació acer inox idable. Tes-colzes-filtres A-316L.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

Redondeo...............................................................

APARTADO D27K PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KA PUNTO DE LUZ SENCILLO
D27KA001

Valvula esfera palanca 1 1/2" inox
Vàlv ula esfera 1 1/2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.
Sin descomposición

D28LL1PCN

16,00

Ay udante electricista

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ud

Oficial primera electricista

0,1300 h

Sin descomposición

Sin descomposición

mE20VC020PCN

0,1300 h

U01FY635

D27JT105

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
TOTAL PARTIDA ....................................................

D25LL4

U01FY630

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

D25LL2

5,55

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)
m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x 2,5 mm², en sistema monofásico, (activ o, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
m

0,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición

Sin descomposición

D25DA050PCN

Redondeo...............................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

D25DA010PCN

IMPORTE

850,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA
ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de
cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido, caja registro, caja mecanismo univ ersal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectiv o en Zamak, totalmente montado e instalado.

U01FY630

0,2000 h

Oficial primera electricista

16,00

3,20

U01FY635

0,2000 h

Ay udante electricista

14,00

2,80

U30JW120

8,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

3,36

U30JW900

1,0000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,42

U30JW001

18,0000 m

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

5,22

U30NV382

1,0000 ud

Portalámparas para obra

0,75

0,75

U30KG305

1,0000 ud

Pulsador luz BJC-MEGA

19,07

19,07

Sin descomposición
Redondeo...............................................................

2,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

37,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

27 de agosto de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

APARTADO D27O BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPSN BASES ESTANCAS

APARTADO D27OPCN BASES DE ENCHUFE
SUBAPARTADO D27ODPCN BASES ESTANCAS

D27OD11PSN

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC
ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC
rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activ o, neutro y protección), incluido caja de registro "plex o" D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conex ión, totalmente montado e instalado.

D27OD110PCN

ud

ud

PRECIO

SUBTOTAL

BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC
ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC
rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (activ o, neutro y protección), incluido caja de registro "plex o" D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regletas de conex ión, totalmente montado e instalado.

U01FY630

0,3500 h

Oficial primera electricista

16,00

5,60

U01FY630

0,3500 h

Oficial primera electricista

16,00

5,60

U01FY635

0,3500 h

Ay udante electricista

14,00

4,90

U01FY635

0,3500 h

Ay udante electricista

14,00

4,90

U30JW125

8,0000 m

U30JW002

24,0000 m

Tubo PVC rígido M 20/gp5

1,17

9,36

U30JW125

8,0000 m

Conductor rígido 750V;2,5(Cu)

0,46

11,04

U30JW002

24,0000 m

U30OC510
U30JW501

1,0000 ud

Base enchufe superficie 10/16A JUNG-621 W

8,34

8,34

U30OC510

1,0000 ud

Caja estanca "plex o" D=80

1,45

1,45

U30JW501

U30JW900

1,0000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,42

Sin descomposición
Redondeo...............................................................

2,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

43,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubo PVC rígido M 20/gp5

1,17

9,36

Conductor rígido 750V;2,5(Cu)

0,46

11,04

1,0000 ud

Base enchufe superficie 10/16A JUNG-621 W

8,34

8,34

1,0000 ud

Caja estanca "plex o" D=80

1,45

1,45

U30JW900

1,0000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,42

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

41,11

2,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBCAPÍTULO D28PCN ILUMINACIÓN
APARTADO D28APCN ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AAPCN LUMINARIAS DE SUPERFICIE

D27JL005PCN

D28AA401PCN

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V)
m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x 1,5 mm², en sistema monofásico, (activ o, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.

ud

LUMINARIA ESTANCA 1x36 W
ud. Luminaria plástica estanca de 1x 36 W con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado con fibra de
v idrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con: reactancia, regleta
de conex ión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema
de cuelgue, replanteo, pequeño material y conex ionado.

U01FY630

0,1300 h

Oficial primera electricista

16,00

2,08

U01FY635

0,1300 h

Ay udante electricista

14,00

1,82

U01AA007

0,3000 h

Oficial primera

16,78

U30JW120

1,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

0,42

U01AA009

0,3000 h

Ay udante

14,86

4,46

U30JW001

2,0000 m

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

0,58

U31AA405

1,0000 ud

Luminaria estanca 1x 36W SYLVANIA

27,42

27,42

3,36

3,36

40,27

2,82

U30JW900

0,7000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,29

U31XG405

1,0000 ud

Lampara fluorescente trifósforo 36 W

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

5,19

0,36

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

D27JL010PCN

SUBAPARTADO D28AOPCN ALUMBRADO DE EMERGENCIA

CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)
m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x 2,5 mm², en sistema monofásico, (activ o, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.

U01FY630

0,1300 h

Oficial primera electricista

16,00

2,08

U01FY635

0,1300 h

Ay udante electricista

14,00

1,82

U30JW120

1,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

0,42

U30JW002

2,0000 m

Conductor rígido 750V;2,5(Cu)

0,46

0,92

U30JW900

0,7000 ud

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,29

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

5,53

0,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

D28AO025PCN

5,92

ud

U01AA007

0,2500 h

Oficial primera

16,78

4,20

U31AO025

1,0000 ud

Bloque autónomo emergencia DAISALUX NOVA N6

74,92

74,92

U31AO050

1,0000 ud

Conjunto etiquetas y pequeño material

3,18

3,18

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

82,30

5,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,3500 h

Oficial primera electricista

16,00

5,60

U01FY635

0,3500 h

Ay udante electricista

14,00

4,90

U30JW120

8,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

3,36

1,0000 ud

U30JW001

24,0000 m

U30NV382
U30KA001

SUBAPARTADO D28AFSPCN ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500
ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activ o, neutro y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo
univ ersal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco
respectiv o, totalmente montado e instalado.

U01FY630

U30JW900

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,42

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

6,96

1,0000 ud

Portalámparas para obra

0,75

0,75

1,0000 ud

Mecanismo Interruptor JUNG-501 U

4,65

4,65

U30KA006

1,0000 ud

Tecla sencilla marfil JUNG-AS 591

1,93

1,93

U30KA062

1,0000 ud

Marco simple JUNG-AS 581

1,22

1,22

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

29,79

2,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

D28AFS1PCN

u

Sin descomposición

SUBCAPÍTULO D36PCN COMPTATGE SISTEMA TREND
EW7731M600PCN

u

Sin descomposición

31,88

PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. BJC-MEGA
ud. Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de
cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido, caja registro, caja mecanismo univ ersal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por pulsador BJC-MEGA y marco respectiv o en Zamak, totalmente montado e instalado.

0,2000 h

Oficial primera electricista

16,00

3,20

U01FY635

0,2000 h

Ay udante electricista

14,00

2,80

U30JW120

8,0000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,42

3,36

U30JW900

1,0000 ud

U30JW001

18,0000 m

P.p. cajas, regletas y pequeño material

0,42

0,42

Conductor rígido 750V;1,5(Cu)

0,29

5,22

U30NV382

1,0000 ud

Portalámparas para obra

0,75

0,75

U30KG305

1,0000 ud

Pulsador luz BJC-MEGA

19,07

19,07

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

34,82

2,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN65 connex ió embridada, QP = 25
m3 / h i PN25, distància entre v ies 300 mm, amb comunicació M-BUS.
TOTAL PARTIDA ....................................................

2.255,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
EW7731M520PCN

U01FY630

49,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

u

SUBAPARTADO D27KGPCN PULSADORES
ud

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs
Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x 600 40 W, 3900LM 400K
40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat
esp. alt confort v isual, col·locat encastat.
TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D27KG305PCN

88,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

APARTADO D27KPCN PUNTOS DE LUZ
SUBAPARTADO D27KAPCN PUNTO DE LUZ SENCILLO
ud

43,09

EMERGENCIA DAISALUX NOVA N6 320 LÚMENES
ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nov a N6, de superficie o empotrado, de
320 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con
difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conex ionado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

D27KA001PCN

5,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
m

43,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO D27JPCN CIRCUITOS INTERIORES Y EXTERIORES
SUBAPARTADO D27JLPCN USOS VARIOS
m

IMPORTE

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connex ió embridada, QP = 15
m3 / h i PN25, distància entre v ies 270mm, amb comunicació M-BUS.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

1.776,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
EW7731M400PCN

u

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connex ió embridada QP = 6,0
m3 / h i PN16, distància entre v ies 260mm, amb comunicació M-BUS.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

1.220,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
EW1101CC390CN
37,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

u

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a
Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 10 m3 / h, DN32, Tº Max
130 ° C i distància entre v ies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

182,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

EW1101CC280CN

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

H1411111PCN

u

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

178,62

U49AA071
U49AA500
%CI

1,0000 ud
45,0000 t
7,0000 %

B1411111

1,0000 u

Casc seguretat p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

H1421110PCN

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³
ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos
inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico),
por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máx ima de 50 km a
la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en v ertedero). Se incluy e en el precio el alquiler
del contenedor.
Serv icio de entrega y recogida contenedor de 30 m³

90,00

90,00

5,00

225,00

315,00

22,05

Canon de v ertido RCD no peligroso inerte limpio
Costes indirectos..(s/total)

TOTAL PARTIDA ....................................................

B1421110

u

1,0000 u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.

H1423230PCN

B1423230

u

1,0000 u

Ulleres p/tall ox iacet.,muntura acer/PVC,v isors D=50mm.fosc

337,05

Comprobacio de cabal i ajust valvules
ud. Comprobació de cabal i ajust de v àlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

B142AC60

20,00

B142BA00

u

1,0000 u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g
Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de v idre
v ulcanitzada d'1,35 mm de gruix , amb v isor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV v ul.g

750,00

B1431101

u

0,2000 h

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,2000 h

Manobre

16,61

3,32

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

0,11

0,11

B7711A0A

1,5000 M

1,0000 u

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

0,15

0,23

H1433115PCN

B1433115

12,28
16,61

3,32

2,97

2,97

0,11

0,11

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

1,0000 u

u

1,0000 u

2,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

B1441201

u
1,0000 u

0,0550 h

Manobre

B7711A0A

1,2000 M

Cinta adhesiv a

8,86

H1445003PCN

u

B1445003
16,61

0,91

0,15

0,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,0000 u

A0122000

U

Oficial 1a paleta

A0140000

0,4000 h

Manobre

B0D31000

0,1200 m3 Llata fusta pi

12,28

1,09

H1455710PCN

B1455710

16,61

6,64

207,00

24,84

u

1,0000 u

H1459630PCN

u

35,16
B1459630

14,00
14,00

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.
Mascareta autofiltrant contra polsims i v apors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405
Mascareta autofiltrant c/polsim+v ap.tòx .

0,70

0,70
0,70

Mascareta,protecció respiratòria
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Mascareta,protecció respiratòria

1,56

1,56
1,56

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx ú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautx ú+cotó,subj.canell

2,20

2,20
2,20

1,0000 u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de
dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

5,05

5,05
5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Sin descomposición
65,00

H145B002PCN

u

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS
H

14,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes
Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
TOTAL PARTIDA ....................................................

ES1000EPCN

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
U

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN
397 i UNE-EN 458

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

E243423APCN

0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli
Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a i amb fix acions mecàniques.

0,3000 h

0,24

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
ES1000DPCN

0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

A0140000

Protector auditiu tap escuma

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ES1000BPCN

6,48

Protector auditiu tap escuma
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1441201PCN

Oficial 1a paleta
Manobre

6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

Part prop.elem.aux .p/fix accio,col.locació plaques policarbonat c

u

6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0,2000 h

6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

2,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,50

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat
transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

TOTAL PARTIDA ....................................................

A0122000

1,0000 U

7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H1431101PCN

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a.

B56ZU001

7,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBCAPÍTULO D51PCN SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PCN MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

A0140000

4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
H142BA00PCN

Desinfeccio canonades
ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marx a

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

0,2000 h

4,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

A0122000

4,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

H142AC60PCN

Cinta adhesiv a

5,31

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc
Ulleres de seguretat per a tall ox iacetilènic, amb muntura univ ersal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb v isors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

Sin descomposición

ES1000FPCN

5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

ES1000APCN

5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
ud

6,77

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ersal, amb v isor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Sin descomposición

D50PO210PCN

6,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBCAPÍTULO D50PCN CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPCN PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPCN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
ud

6,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ComprobacPCN

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D49PCN GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPCN RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PCN RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)
ud

SUBTOTAL

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

D49FL1701F6PC

PRECIO

APARTADO 1.1PCN EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a
Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3 m3 / h, DN25, Tº
Max 130 ° C i distància entre v ies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

B145B002

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja
Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les
obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

A012N000

1,0000 h

Oficial 1a d'obra pública

15,46

15,46

A013N000

1,0000 H

Ajudant neteja

15,85

15,85

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,0000 u

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes v iv es, niv ell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants protecció c/riscs mecànics niv ell 2

5,27

5,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
H145K397PCN

u

31,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

B145K397

1,0000 u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màx ima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

36,78

36,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27 de agosto de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

H145K4B9PCN

B145K4B9

u

1,0000 u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

52,10

B1485800

B1463253

1,0000 u

u
1,0000 u

52,10

H1488580PCN

B1464420

1,0000 u

u

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
55,73

Parella botes mitja canya
Parella de botes de mitja cany a, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella botes mitja cany a

5,68

H148B580PCN

B148B580

1,0000 u

B1465376

1,0000 u

5,68

u

24,01

H15B2002PCN

B146J364

u

1,0000 u

2,20

H151A1K1PCN

24,01

2,20

B1474600

u
1,0000 u

13,19
13,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

B147D501

u

1,0000 u

251,52

u
1,0000 u

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió
Banqueta aïllant de potes fix es per a treballs en tensió, segons UNE 204001
Banqueta aïll.,potes fix es,p/treb.tensió

B147L005

1,0000 u

0,1000 h

Oficial 1a

19,83

0,1000 h

Manobre

16,61

1,73

B0A62F00

0,6000 u

Tac acer D=10mm,carg./v oland./fem.

0,78

0,47

B0DZ4000

0,2000 m

Fleix

B1511215

1,2000 m2 Xarx a 4mm,poliam.n/regen.tenac.alt.,80x 80mm,corda
perim.poliam.,

B147M007

1,0000 u

43,30

m

251,52

0,1000 h

Oficial 1a

19,83

2,07

0,1000 h

Manobre

16,61

1,74

B0AC112D

1,2000 m

Cable acer galv .ríg.,composició 1x 7+0,D=9mm

0,98

1,18

u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

18,23

BBL11102

1,0000 u

Placa triangular,70cm pintura reflectora,2usos

29,30

29,30

HBB20005PCN

u

B147N000

1,0000 u

43,30

BBB2A001

1,0000 u

Seny al manual p/seny alis.

HBBAA005PCN

u

86,07
86,07

21,84

B1481242

1,0000 u

21,84

1,0000 h

Manobre

16,61

17,69

BBBAA005

1,0000 u

Seny al prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda tr

5,76

5,76

BBBAD015

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,prohibició,tex t negre s/v ermell,rect.,cant

8,39

8,39

22,97

21,84

22,97

TOTAL PARTIDA ....................................................

HBBAC005PCN

u

B1485140

u
1,0000 u

1,0000 h

Manobre

BBBAC005

1,0000 u

Seny al indicativ a ubicació ex t.inc.,normalitzada blanc s/v ermell

12,40

16,61

17,45

7,44

7,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

HBBAE001PCN
BBBAE001

12,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

24,89

1,0000 u

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.

5,11

5,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,40

5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

27 de agosto de 2018

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v
Seny al indicativ a de la ubicació d'equips d'ex tinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons v ermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

22,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
H1485140PCN

31,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butx aques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

10,96

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante
Seny al de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transv ersal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color v ermell, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL PARTIDA ....................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

u

10,96

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
H1481242PCN

10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Faixa prot.dorsolumbar
Faix a de protecció dorsolumbar
Faix a prot.dorsolumbar

47,53

Senyal manual p/senyalis.
Seny al manual per a seny alista

TOTAL PARTIDA ....................................................

86,07

4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
u

4,48

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fix at en ancoratges de serv ei i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

43,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147N000PCN

0,03
0,18

A0121000

HBB11111PCN

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.
Arnès de seient solidari a equip de protecció indiv idual per a prev enció de caigudes d'alçària, homologat segons
UNE-EN 813
Arnès seient solidari eq.prot.indiv id.caigudes alç.

0,16
0,15

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
u

60,72

2,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147M007PCN

60,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció indiv idual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795
Ap.ancoratge p/prot.indiv id.caiguda alç.

60,72

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
u

25,39

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,
Protecció col.lectiv a horitzontal d'obertures amb x arx a per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x 80 mm de pas de malla, corda perimetral
de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la x arx a, fix ada amb fleix i tacs d'ex pansió i amb el desmuntatge inclòs

251,52

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147L005PCN

25,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist
Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuix a, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganx ament d'arnès anticaiguda i siv ella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
Sistema anticaiguda amb un arnès anticaiguda+tirants,incorp.subs

25,39

A0121000

H152J105PCN
13,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

H147D501PCN

Maniguets espatl. p/sold.,serratge

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cinturó antivib.,ajust./transpi.
Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable
Cinturó antiv ib.,ajust./transpi.

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge
Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
H1474600PCN

23,58

APARTADO 1.2PCN SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

24,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

23,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix , de 120 kg de resistència a la perforació, pintades
amb pintures epox i i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox .folr.

23,58

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
H146J364PCN

1,0000 u

5,68
B15B0002

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,
Parella de botes baix es de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al
crom, amb env oltant del turmell encoix inat, amb llengüeta de manx a de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella botesbaix es,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,p

Dav antal p/sold.,serratge

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

16,97

TOTAL PARTIDA ....................................................

55,73

IMPORTE

Davantal p/sold.,serratge
Dav antal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1465376PCN

16,97

B1488580

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb env oltant del turmell encoix inat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
55,73

SUBTOTAL

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
H1464420PCN

PRECIO

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.
Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
u

CANTIDAD UD RESUMEN

52,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1463253PCN

CÓDIGO
H1485800PCN

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màx ima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

HBBAF004PCN

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

17,94

BBBAD004

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,adv ertència,tex t negre s/groc,rect.,cantel

12,31

12,31

BBBAF004

1,0000 u

Seny al adv ert.,normalitzada negre s/groc,triangular,cantell neg.

9,04

9,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

39,29

0,0650 h

Manobre

16,61

1,12

1,0000 m

Cinta balisament

0,15

0,15

D0B27100

0,1200 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

0,82

0,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

BQU1A50A

0,1200 h

Manobre

16,61

2,07

BBC1D000

1,0000 m

D0B27100

0,1200 kg

Garlanda abalisament reflectora

0,08

0,08

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

0,82

0,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

u
0,0500 h

Manobre

16,61

1,61

BBC1JF00

1,0000 u

Llumenera làmpada fix a color ambre

21,44

21,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat v estidor 8,2x 2,5x 2,3m

u

2,25

1,0000 h

Oficial 1a

A0140000

1,0000 h

Manobre

20,53

16,61

17,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,3500 h

Manobre

16,61

6,40

BQU27500

0,2500 u

Taula fusta,p/6pers.p/4 usos

43,35

10,84

HQU22301PCN

u

u

23,05

A0140000

0,2500 h

Manobre

16,61

6,00

BQU22303

1,0000 u

Armari metàl.lic,indiv idual,0,4 0,5x 1,8m,p/3 usos

48,25

48,25

0,1500 h

Manobre

HQU25201PCN

u

BQU2D102

1,0000 u

Planx a elèct. p/menjars,60x 45cm,p/2 usos

4,24

47,20

47,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

A0140000

0,1500 h

Manobre

16,61

2,95

BQU25500

0,2500 u

Banc fusta,p/3pers.p/4 usos

43,15

10,79

37,72

HQU2QJ02PCN

u

u

0,3750 h

Oficial 1a lampista

BQU2QJ00

1,0000 u

Pica rentar plats+aix e.+desguàs

0,0500 h

Manobre especialista

BQU2E002

1,0000 u

Forn microones,p/2usos

51,44

H16F1004PCN

h

17,19

3,74

81,12

81,12

1,0000 h

Manobre

84,86

HQUAP000PCN
BQUAP000

0,1000 h

Manobre

16,61

3,42

1,0000 u

Recipient p/escombraries,100l

48,21

48,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

u
1,0000 u

Curs.prim.aux +socorr

0,0500 h

Manobre

BQZ1P000

1,0000 u

Penja-robes dutx a

H16F1003PCN
51,63

A0121000

u

BQUA1100

1,0000 u

6,0000 h

Oficial 1a

16,61

0,89

0,86

0,86

A0140000

1,0000 h

HQUAM000PCN
1,75

BQUAM000

u
1,0000 u

Reconeixement med.
Reconeix ement mèdic
Reconeix ement med.

103,70

HQUA2100PCN

103,70
103,70

30,00

BQUA2100

u

30,00

1,0000 u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

103,08

103,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions
Mà d'obra per a neteja i conserv ació de les instal.lacions

103,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Manobre

16,61

HQUA3100PCN

17,19

BQUA3100

mes Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc
Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x 2,3x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix , rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lav abo col.lectiu amb 3 aix etes, 2 plaques turques, 2 dutx es, mirall i complements de bany , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 3,7x 2,3x 2,3m,inst.lampist.

224,78

u

17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

BQU1531A

30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU1531APCN

123,17

APARTADO 1.5PCN MEDICINA PREVENTIVA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
h

123,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQUZM000PCN

19,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

177,50

Reunió comitè S/S 6 pers.
Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
u

177,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQUA1100PCN

177,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs
Penja-robes per a dutx a, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

17,19

Curs.prim.aux+socorr
Curset de primers aux ilis i socorrisme

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
u

17,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

BQU2GF00

HQU2P001PCN

16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

177,16

Formació Seg.Salut
Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
u

13,70
163,46

APARTADO 1.4PCN DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

A0140000

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU2GF01PCN

20,49
163,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs
Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0150000

13,74

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs
Pica per a rentar plats amb desguàs i aix eta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A012J000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
HQU2E001PCN

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,61

54,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs
Planx a elèctrica per a escalfar menjars, de 60x 45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

17,24

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs
Armari metàl.lic indiv idual doble compartiment interior, de 0,4x 0,5x 1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
HQU2D102PCN

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL PARTIDA ....................................................
19,83

156,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.
Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

A0121000

146,78

156,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

APARTADO 1.3PCN IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
h

156,78

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

H15Z1001PCN

146,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs
Llumenera amb làmpada fix a de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

146,78

mes Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de v estidors de 8,2x 2,5x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix ,
rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
HBC1JF01PCN

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HQU27502PCN

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge
Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat menjador 6x 2,3x 2,6m,inst.lampist.

TOTAL PARTIDA ....................................................
1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
m

SUBTOTAL

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HQU1A50APCN

BBC19000

PRECIO

mes Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de menjador de 6x 2,3x 2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix , rev estiment de
parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aix eta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

TOTAL PARTIDA ....................................................

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

HBC1D081PCN

CANTIDAD UD RESUMEN

BQU1H53A

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
HBC19081PCN

CÓDIGO
HQU1H53APCN

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
Seny al d'adv ertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

1,0000 u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

67,27

67,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

67,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

224,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

224,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAPÍTOL 14 PLANTA CINQUENA SUD
SUBCAPÍTULO U01PCS MANO DE OBRA
APARTADO U01FPCS MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYPCS INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1PCS FONTANERÍA
U01FY105PCS

h

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

D14AP195PCS

m²

Oficial 1ª fontanero

ELEMENTO U01FY2PCS CALEFACCIÓN
Oficial 1ª calefactor
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

TOTAL PARTIDA ....................................................

h

Oficial primera climatización
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

16,50

SUBCAPÍTULO D16PCS AISLAMIENTOS
APARTADO D16APCS AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQPCS INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFPCS CANALIZACIONES
D16AQF103PCS

m

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 34 mm para tuberías de 1", colocada.

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

U15AM003

1,0500 m

Coquilla ISOVER 1" 34 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U01FY620PCS

h

Encargado especializado instalación eléctrica

D16AQF104PCS

Sin descomposición

m

20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
h

Oficial especializado instalación eléctrica
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

18,00

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

U15AM004

1,0500 m

Coquilla ISOVER 1 1/4" 42 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

D16AQF106PCS

Técnico programador
TOTAL PARTIDA ....................................................

m

36,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS

SUBAPARTADO U01FZPCS VARIOS
ELEMENTO U01FZ1PCS PINTURAS
h

15,50

SUBCAPÍTULO D01PCS DEMOLICIONES
APARTADO D01EPCS DEMOLICIÓN TABIQUERÍAS
DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR
m². Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.h.D., i/alicatado ó rev estimiento similar de una de sus caras
y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros a pie de carga, medios aux iliares de
obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.

0,4300 h

Peón suelto

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

14,66

6,30

6,30

0,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

U01AA009

0,0500 h

Ay udante

U15AM006

1,0500 m

Coquilla ISOVER 2" 60 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

D16AQF107PCS

m

0,2250 h

Peón suelto

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

0,27
4,11

14,86

0,74

3,60

3,78

4,52

0,32
4,84

0,0500 h

Ay udante

U15AM007

1,0500 m

Coquilla ISOVER 2 1/2" 76 mm BT-LV desnuda 30 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

6,74

3,30

3,30

0,23

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,86

0,74

3,95

4,15

4,89

0,34
5,23

SUBCAPÍTULO D25PCS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1PCS PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01PCS PURGADOR AUTOMÀTIC
BEU11113PCS

14,66

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2 1/2"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 76 mm para tuberías de 2 1/2", colocada.

U01AA009

u

LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE
m². Lev antado de falso techo desmontable de escay ola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprov echable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios aux iliares de obra y p.p. de
costes indirectos, según NTE/ADD-12.

U01AA011

3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

APARTADO D01GPCS DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
m²

3,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D01GD010PCS

0,74

2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

U01AA011

14,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

m²

3,83

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 2"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 60 mm para tuberías de 2", colocada.

Oficial 1ª pintor
Sin descomposición

D01EA025PCS

0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Sin descomposición

U01FZ101PCS

3,58

TOTAL PARTIDA ....................................................

ELEMENTO U01FY9PCS INFORMÁTICA
h

2,84

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 1 1/4"-30 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 30 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 42 mm para tuberías de 1 1/4", colocada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

U01FY905PCS

0,74

2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

U01FY625PCS

14,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

ELEMENTO U01FY6PCS ELECTRICIDAD

28,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS

ELEMENTO U01FY3PCS CLIMATIZACIÓN
U01FY310PCS

IMPORTE

Sin descomposición
16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

h

SUBTOTAL

Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o simila
Subministrament i col·locació de plaques de Rocfon Ekla o similar de 600x 600 mm i 20 mm de gruix , cantell recte,
sistema desmuntable amb estructura d'hacer galv anitzat v ist, amb perfils secundaris col·locats formant reticula de
600x 600 mm, per una alçaria de cel ras de 4 m com a max im

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

U01FY205PCS

PRECIO

APARTADO D14APCS SOSTRE TIPUS PLAQUES
SUBAPARTADO D14APPCS SOSTRE TIPUS PLAQUES

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició v ertical i v àlv ula d'obturació incorporada, amb rosca de
3/8" de diàmetre
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO BEU5PCS TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01PCS TERMÒMETRE
BEU57555PCS

SUBCAPÍTULO D14PCS ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C
Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

APARTADO BEU6PCS MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01PCS MANÒMETRE
BEU6U001PCS

u

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

D25DA010PCS

m

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO D25DPCS DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO FontanerPCS Precios Descompuestos Fontanería
ELEMENTO FoFPCS Precios Descompuestos Fontanería (AFS)
SUBELEMENTO FoFCCLPCS Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA

D25DA020PCS

m

1,1000 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,09

1,20

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=20x

2,00

2,00

coelA22Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

mo004

0,0500 h

mo005
%0200

2,08

2,08

0,02

0,14

Oficial 1º fontanero

16,18

0,81

0,0500 h

Ay udante fontanero

14,68

0,73

2,0000 %

Medios aux iliares

6,96

0,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=28mm,g=1,2mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

D25DA040PCS

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=42mm,g=1,5mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

D25DA050PCS

m

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=54mm,g=1,5mm,unió premsada,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

7,10

APARTADO D25LPCS LLAVES
SUBAPARTADO D25LLPCS LLAVES DE ESFERA
D25LL2PCS

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.

Valvula esfera palanca 1" inox
Vàlv ula esfera 1", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

0,9600 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,20

1,15

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=25x

3,01

3,01

coelA28Xa

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

2,32

2,32

TOTAL PARTIDA ....................................................

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

0,02

0,14

mo004

0,0500 h

Oficial 1º fontanero

16,18

0,81

mo005

0,0500 h

Ay udante fontanero

14,68

0,73

%0200

2,0000 %

Medios aux iliares

8,16

0,16

D25LL5PCS

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ....................................................

D25LL3PCS

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox
Vàlv ula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.

8,32

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p
de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento
alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación
en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

SUBAPARTADO D26LLPCS LLAVES COMPUERTA
mE20VC020PCS

ud

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.
Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, acer inox colocada
mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

mO01OB200

1,0000 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,54

20,54

0,7000 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,55

1,09

mP17FE250

2,0000 ud

Brida plana roscada Zn DN 65 mm.

15,65

31,30

TNIRCL4011

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR11/Serie 5
D=40x 3,7

6,09

6,09

mP17XC020

1,0000 ud

Válv ula compuerta metal (bridas) DN60

143,49

143,49

%CI0300

3,0000 %

Costes Indirectos

195,33

5,86

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 9mm de es

3,35

3,35

0,02

0,14

coelA42Xa

1,0000 m

adcoel520

7,1400 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

mo004

0,0700 h

Oficial 1º fontanero

16,18

1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

mo005

0,0700 h

Ay udante fontanero

14,68

1,03

mE20VC030PCS

%0200

2,0000 %

Medios aux iliares

12,83

0,26

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO FoHPCS Precios Descompuestos Fontanería (ACS)
SUBELEMENTO FoHCCLPCS Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Fontanería ACS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7,4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

AB115022AZ

2,5600 u

Material aux . sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema N

1,09

2,79

TNIRCL2074

1,0000 m

Tubo PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR7,4/Serie 3.2
D=20x

2,00

2,00

1,0000 m

Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flex ible de 30mm de e

7,05

7,05

22,2200 cm3 Adhesiv o para ex tremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch

0,02

0,44
0,81

mo004

0,0500 h

Oficial 1º fontanero

16,18

mo005

0,0500 h

Ay udante fontanero

14,68

0,73

%0200

2,0000 %

Medios aux iliares

13,82

0,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

77,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

AB115040AZ

adcoel520

146,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

coelX20Xa

49,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

TNIRCL2574

m

41,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

AB115028AZ

FoHCCLd20PCS

36,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

Valula esfera palanca 2" inox
Vàlv ula esfera 2", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.

m

21,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

FoFCCLd40PCS

18,75

Sin descomposición

TNIRCL2074

m

m

TOTAL PARTIDA ....................................................

Fontanería AFS con tubería PPR100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PPR100 compuesto con fibra de v idrio, (1/4)PPR
// (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR7.4 Serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material aux iliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas
comprendidas entre-15ºC y 70ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativ o según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal azul, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.

AB115022AZ

FoFCCLd25PCS

IMPORTE

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=22mm,g=1,2mm,soldat capil.,
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, acabat brillant, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

FoFCCLd20PCS

SUBTOTAL

SUBAPARTADO D25DAPCS TUBERÍA DE ACERO

ud

201,19

VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.
Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, d'acer inox idable, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

mO01OB200

1,0000 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,54

20,54

mP17FE260

2,0000 ud

Brida plana roscada Zn DN 80 mm.

17,69

35,38

mP17XC030

1,0000 ud

Válv ula compuerta metal (bridas) DN80

161,81

161,81

%CI0300

3,0000 %

Costes Indirectos

217,73

6,53

TOTAL PARTIDA ....................................................

224,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBAPARTADO D28LLPCS TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX
D28LL1

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi
Accessoris v aris per instal·lació acer inox idable. Tes-colzes-filtres A-316L.
Sin descomposición

D49FL1701FPCS

TOTAL PARTIDA ....................................................

ud

850,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

SUBCAPÍTULO D28PCS ILUMINACIÓN
APARTADO D28APCS ILUMINACIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D28AFSPCS ILUMINACIÓN PASILLOS GENERAL
D28AFS1PCS

u

U49AA071

Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs
Subministrament i muntatge de llumenera de panell de LEDs de Troll o similar, de 600x 600 40 W, 3900LM 400K
40SESA/LED/PLATA, altura del cos de 57 mm, optica amb reflector alumini alta puresa, difusor de policarbonat
esp. alt confort v isual, col·locat encastat.

U49AA500
%CI

TOTAL PARTIDA ....................................................

49,89

SUBCAPÍTULO D34PCS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO D34JPCS PUERTAS CORTAFUEGOS
SUBAPARTADO D34JAPCS PUERTAS METÁLICAS

0,6000 h

Oficial primera

16,78

10,07

U01AA009

0,6000 h

Ay udante

14,86

8,92

U35JA004

1,0000 ud

Puerta cortafuegos EI2/45/C5 1H-900 mm

162,45

162,45

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

181,44

12,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBCAPÍTULO D36PCS COMPTATGE SISTEMA TREND
u

D50PO210PCS

22,05
337,05

ES1000APCS

194,14

Comprobacio de cabal i ajust valvules
ud. Comprobació de cabal i ajust de v àlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

ud

750,00

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a.

A0122000

0,2000 h

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,2000 h

Manobre

16,61

3,32

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

0,11

0,11

B7711A0A

1,5000 M

0,15

0,23

Cinta adhesiv a

2,46

6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
ES1000FPCS
1.776,63

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

A0122000

0,2000 h

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,2000 h

Manobre

16,61

2,46
3,32

B56ZU001

1,0000 U

Part prop.elem.aux .p/fix accio,col.locació plaques policarbonat c

2,97

2,97

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

0,11

0,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.220,17

ES1000BPCS

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.

A0140000

0,0550 h

Manobre

B7711A0A

1,2000 M

Cinta adhesiv a

16,61

0,91

0,15

0,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Sin descomposición
202,69

ES1000DPCS

U

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a
Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 6,3 m3 / h, DN25, Tº
Max 130 ° C i distància entre v ies de 260mm. Compatible amb mòduls comunicacions

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli
Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a i amb fix acions mecàniques.

A0122000

0,3000 h

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,4000 h

Manobre

16,61

6,64

B0D31000

0,1200 m3 Llata fusta pi

207,00

24,84

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

20,00

Desinfeccio canonades
ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marx a

TOTAL PARTIDA ....................................................

Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta a
Comptador d'aigua sèrie EW110 de raig únic per a aigua calenta amb certificat MID, Q3 = 16 m3 / h, DN40, Tº Max
130 ° C i distància entre v ies de 300MM. Compatible amb mòduls comunicacions
TOTAL PARTIDA ....................................................

ud

SUBCAPÍTULO D51PCS SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6PCS MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN32 connex ió embridada QP = 6,0
m3 / h i PN16, distància entre v ies 260mm, amb comunicació M-BUS.
TOTAL PARTIDA ....................................................

u

315,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

EW1101CC280CS

Costes indirectos..(s/total)

Sin descomposición

Sin descomposición

u

225,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

EW1101CC460CS

90,00

5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

Sin descomposición

u

90,00

Canon de v ertido RCD no peligroso inerte limpio

TOTAL PARTIDA ....................................................

Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i ref
Comptador d'energia tèrmica per ultrasons per a calefacció i refrigeració de DN50 connex ió embridada, QP = 15
m3 / h i PN25, distància entre v ies 270mm, amb comunicació M-BUS.
TOTAL PARTIDA ....................................................

EW7731M400PCS

7,0000 %

Serv icio de entrega y recogida contenedor de 30 m³

Sin descomposición

PUERTA CORTAFUEGOS EI2/45/C5 1h 900 mm
ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensay os de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente;
Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o v alor mínimo que debe
cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2
y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la
puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar v estíbulos de
independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible de 900x 2000 mm con
doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor,
mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

1,0000 ud
45,0000 t

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³
ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos
inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico),
por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máx ima de 50 km a
la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en v ertedero). Se incluy e en el precio el alquiler
del contenedor.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ComprobacPCS

U01AA007

EW7731M520PCS

IMPORTE

SUBCAPÍTULO D50PCS CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PPCS PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POPCS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ud

SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición

D34JA012PCS

PRECIO

SUBCAPÍTULO D49PCS GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FPCS RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701PCS RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

178,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

3,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

35,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E243423APCS

U

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes
Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS
ES1000EPCS

H

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja
Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les
obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

A012N000

1,0000 h

Oficial 1a d'obra pública

15,46

15,46

A013N000

1,0000 H

Ajudant neteja

15,85

15,85

TOTAL PARTIDA ....................................................

31,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

APARTADO 1.1PCS EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H1411111PCS

B1411111

u

1,0000 u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
Casc seguretat p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

6,77

B145K4B9

B1421110

1,0000 u

u

1,0000 u

6,77

5,31

B1463253

5,31

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

52,10

u

1,0000 u

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

55,73

H1423230PCS

H1464420PCS

1,0000 u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc
Ulleres de seguretat per a tall ox iacetilènic, amb muntura univ ersal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb v isors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Ulleres p/tall ox iacet.,muntura acer/PVC,v isors D=50mm.fosc

4,61

4,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

B1464420

H142AC60PCS

B142AC60

u

1,0000 u

7,50

H1465376PCS

B142BA00

1,0000 u

B1465376

6,48

H146J364PCS

6,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

B1431101

u
1,0000 u

B146J364

B1433115

1,0000 u

0,24

0,24

u

1,0000 u

H1474600PCS
B1474600

14,00

1,0000 u

B1441201

u
1,0000 u

H147D501PCS

u

14,00

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.
Mascareta autofiltrant contra polsims i v apors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405
Mascareta autofiltrant c/polsim+v ap.tòx .

B147D501
0,70

B1445003

1,0000 u

B147L005
1,56

B1455710

1,0000 u

1,56

2,20

B147M007

B1459630

1,0000 u

2,20

5,05

B147N000

B145B002

u

1,0000 u

5,05

5,27

Sistema anticaiguda amb un arnès anticaiguda+tirants,incorp.subs

u
1,0000 u

Ap.ancoratge p/prot.indiv id.caiguda alç.

43,30

u

1,0000 u

Arnès seient solidari eq.prot.indiv id.caigudes alç.

86,07

u

B1481242

1,0000 u

Faix a prot.dorsolumbar

21,84

u

1,0000 u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

B1485140

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

86,07

21,84

22,97

21,84

22,97

u

22,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

1,0000 u

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

12,40

12,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

36,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

86,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màx ima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
36,78

43,30

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butx aques interiors, homologada segons UNE-EN 340

H145K397PCS

1,0000 u

43,30

TOTAL PARTIDA ....................................................
5,27

251,52

Faixa prot.dorsolumbar
Faix a de protecció dorsolumbar

H1485140PCS

B145K397

251,52

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.
Arnès de seient solidari a equip de protecció indiv idual per a prev enció de caigudes d'alçària, homologat segons
UNE-EN 813

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
u

251,52

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció indiv idual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

5,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
H1481242PCS

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes v iv es, niv ell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants protecció c/riscs mecànics niv ell 2

1,0000 u

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
H145B002PCS

13,19

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist
Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuix a, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganx ament d'arnès anticaiguda i siv ella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

5,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
H147N000PCS

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de
dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Cinturó antiv ib.,ajust./transpi.

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
u

2,20

Cinturó antivib.,ajust./transpi.
Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable

2,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1459630PCS

2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
H147M007PCS

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx ú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautx ú+cotó,subj.canell

2,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
u

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox .folr.

1,56

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1455710PCS

24,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
H147L005PCS

Mascareta,protecció respiratòria
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Mascareta,protecció respiratòria

24,01

TOTAL PARTIDA ....................................................
0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
u

24,01

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix , de 120 kg de resistència a la perforació, pintades
amb pintures epox i i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

0,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1445003PCS

Parella botesbaix es,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,p

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
H1441201PCS

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,
Parella de botes baix es de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al
crom, amb env oltant del turmell encoix inat, amb llengüeta de manx a de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

0,24

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN
397 i UNE-EN 458
Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
u

5,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1433115PCS

1,0000 u

6,48

Protector auditiu tap escuma
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu tap escuma

5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H1431101PCS

Parella botes mitja cany a

TOTAL PARTIDA ....................................................

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat
transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

u

7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
u

Parella botes mitja canya
Parella de botes de mitja cany a, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

H142BA00PCS

1,0000 u

55,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g
Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de v idre
v ulcanitzada d'1,35 mm de gruix , amb v isor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV v ul.g

u

4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

52,10

55,73

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

B1423230

52,10

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb env oltant del turmell encoix inat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
u

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
H1463253PCS

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA ....................................................

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ersal, amb v isor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.

PRECIO

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màx ima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420

6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

CANTIDAD UD RESUMEN

H145K4B9PCS

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1421110PCS

CÓDIGO

12,40

36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27 de agosto de 2018

Página 157

27 de agosto de 2018

Página 158

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

H1485800PCS
B1485800

u
1,0000 u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

16,97

16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

B1488580

u
1,0000 u

Davantal p/sold.,serratge
Dav antal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Dav antal p/sold.,serratge

23,58

CANTIDAD UD RESUMEN
u

16,97

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1488580PCS

CÓDIGO
HBBAF004PCS

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.
Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,0000 h

Manobre

16,61

17,94

BBBAD004

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,adv ertència,tex t negre s/groc,rect.,cantel

12,31

12,31

BBBAF004

1,0000 u

Seny al adv ert.,normalitzada negre s/groc,triangular,cantell neg.

9,04

9,04

TOTAL PARTIDA ....................................................
23,58

TOTAL PARTIDA ....................................................

B148B580

u

1,0000 u

25,39

23,58

HBC19081PCS

m

B15B0002

u
1,0000 u

25,39

60,72

60,72

TOTAL PARTIDA ....................................................

60,72

Manobre

1,0000 m

Cinta balisament

D0B27100

0,1200 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

m

A0140000

0,1200 h

Manobre

BBC1D000

1,0000 m

Garlanda abalisament reflectora

D0B27100

0,1200 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

u

Manobre

16,61

1,61

21,44

21,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,07

16,61

1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

B0A62F00

0,6000 u

Tac acer D=10mm,carg./v oland./fem.

0,78

0,47

B0DZ4000

0,2000 m

Fleix

0,16

0,03

APARTADO 1.3PCS IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

B1511215

1,2000 m2 Xarx a 4mm,poliam.n/regen.tenac.alt.,80x 80mm,corda
perim.poliam.,

0,15

0,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

H15Z1001PCS

4,48

h

A0121000

1,0000 h

Oficial 1a

19,83

20,53

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

17,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,1000 h

Oficial 1a

19,83

2,07

A0140000

0,1000 h

Manobre

16,61

1,74

B0AC112D

1,2000 m

Cable acer galv .ríg.,composició 1x 7+0,D=9mm

0,98

1,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU2D102PCS

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

18,23

BBL11102

1,0000 u

Placa triangular,70cm pintura reflectora,2usos

29,30

29,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

47,53

10,96

10,96

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,0000 u

16,61

4,24

Planx a elèct. p/menjars,60x 45cm,p/2 usos

47,20

47,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

16,61

17,69

Seny al prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda tr

5,76

5,76

Cartell ex plic.seny al,prohibició,tex t negre s/v ermell,rect.,cant

8,39

8,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

0,0500 h

Manobre especialista

17,19

3,74

BQU2E002

1,0000 u

Forn microones,p/2usos

81,12

81,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,0000 h

Manobre

BBBAC005

1,0000 u

Seny al indicativ a ubicació ex t.inc.,normalitzada blanc s/v ermell

u

16,61

17,45

7,44

7,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

BBBAE001

u
1,0000 u

0,1000 h

Manobre

16,61

3,42

BQU2GF00

1,0000 u

Recipient p/escombraries,100l

48,21

48,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

51,63

u

5,11

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs
Penja-robes per a dutx a, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,0500 h

Manobre

BQZ1P000

1,0000 u

Penja-robes dutx a

16,61

0,89

0,86

0,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
31,84

HQUA1100PCS
BQUA1100

u
1,0000 u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

103,70

103,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

103,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
HQUZM000PCS
24,89

A0140000

h
1,0000 h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions
Mà d'obra per a neteja i conserv ació de les instal.lacions
Manobre

16,61

17,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
HBBAE001PCS

84,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HQU2P001PCS

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v
Seny al indicativ a de la ubicació d'equips d'ex tinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons v ermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

A0140000

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs
Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0150000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
HBBAC005PCS

51,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante
Seny al de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transv ersal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color v ermell, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

1,0000 u

Manobre

1,0000 u

10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BBBAD015

0,1500 h

BQU2D102

HQU2GF01PCS

Senyal manual p/senyalis.
Seny al manual per a seny alista

BBBAA005

37,72

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs
Planx a elèctrica per a escalfar menjars, de 60x 45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

HQU2E001PCS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Manobre

23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

1,0000 h

u

4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A0140000

2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fix at en ancoratges de serv ei i amb el desmuntatge inclòs

A0121000

u

1,37

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.
Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

HBBAA005PCS

0,10

Llumenera làmpada fix a color ambre

19,83

Seny al manual p/seny alis.

0,82

0,0500 h

Manobre

1,0000 u

0,08

1,0000 u

Oficial 1a

BBB2A001

2,07

0,08

BBC1JF00

0,1000 h

u

16,61

A0140000

0,1000 h

HBB20005PCS

0,10

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs
Llumenera amb làmpada fix a de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

u

0,82

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge
Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

A0121000

HBB11111PCS

0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

HBC1JF01PCS

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,
Protecció col.lectiv a horitzontal d'obertures amb x arx a per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x 80 mm de pas de malla, corda perimetral
de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la x arx a, fix ada amb fleix i tacs d'ex pansió i amb el desmuntatge inclòs

m

1,12

0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO 1.2PCS SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

H152J105PCS

16,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

H151A1K1PCS

0,0650 h

BBC19000

HBC1D081PCS

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió
Banqueta aïllant de potes fix es per a treballs en tensió, segons UNE 204001
Banqueta aïll.,potes fix es,p/treb.tensió

A0140000

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
H15B2002PCS

39,29

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

25,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge
Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Maniguets espatl. p/sold.,serratge

SUBTOTAL

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H148B580PCS

PRECIO

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
Seny al d'adv ertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU1531APCS
5,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
BQU1531A

mes Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc
Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x 2,3x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix , rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lav abo col.lectiu amb 3 aix etes, 2 plaques turques, 2 dutx es, mirall i complements de bany , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 3,7x 2,3x 2,3m,inst.lampist.

224,78

224,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

224,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

HQU1H53APCS

BQU1H53A

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat menjador 6x 2,3x 2,6m,inst.lampist.

146,78

U22MA105PCS

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m²

TOTAL PARTIDA ....................................................

59,06

Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado
Sin descomposición

146,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BQU1A50A

CANTIDAD UD RESUMEN

146,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU1A50APCS

CÓDIGO

SUBCAPÍTULO U22PCS CERRAJERÍA
APARTADO U22MPCS ENTRAMADOS METÁLICOS
SUBAPARTADO U22MAPCS ENREJADOS

mes Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de menjador de 6x 2,3x 2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix , rev estiment de
parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aix eta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

mes Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de v estidors de 8,2x 2,5x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix ,
rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat v estidor 8,2x 2,5x 2,3m

156,78

156,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

156,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HQU27502PCS

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,3500 h

Manobre

16,61

6,40

BQU27500

0,2500 u

Taula fusta,p/6pers.p/4 usos

43,35

10,84

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
HQU25201PCS

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,1500 h

Manobre

16,61

2,95

BQU25500

0,2500 u

Banc fusta,p/3pers.p/4 usos

43,15

10,79

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
HQU22301PCS

u

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs
Armari metàl.lic indiv idual doble compartiment interior, de 0,4x 0,5x 1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,2500 h

Manobre

16,61

6,00

BQU22303

1,0000 u

Armari metàl.lic,indiv idual,0,4 0,5x 1,8m,p/3 usos

48,25

48,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

54,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
HQU2QJ02PCS

u

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs
Pica per a rentar plats amb desguàs i aix eta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A012J000

0,3750 h

Oficial 1a lampista

BQU2QJ00

1,0000 u

Pica rentar plats+aix e.+desguàs

20,49

13,70

163,46

163,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

177,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

APARTADO 1.4PCS DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
H16F1004PCS
A0140000

h
1,0000 h

Formació Seg.Salut
Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Manobre

16,61

17,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
HQUAP000PCS
BQUAP000

u
1,0000 u

Curs.prim.aux+socorr
Curset de primers aux ilis i socorrisme
Curs.prim.aux +socorr

177,50

177,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

177,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
H16F1003PCS
A0121000

u
6,0000 h

Reunió comitè S/S 6 pers.
Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
Oficial 1a

19,83

123,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

123,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

APARTADO 1.5PCS MEDICINA PREVENTIVA
HQUAM000PCS
BQUAM000

u
1,0000 u

Reconeixement med.
Reconeix ement mèdic
Reconeix ement med.

30,00

30,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
HQUA2100PCS
BQUA2100

u
1,0000 u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

103,08

103,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

103,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
HQUA3100PCS

BQUA3100

u

1,0000 u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

67,27

67,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

67,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAPÍTOL 15 MONTANTS VERTICALS (SALES TÈCNIQUES)
SUBCAPÍTULO U01MVST MANO DE OBRA
APARTADO U01FMV MANO DE OBRA DE OFICIOS
SUBAPARTADO U01FYMV INSTALACIONES
ELEMENTO U01FY1MV FONTANERÍA
U01FY105MV

h

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

BEU11113MV

u

Oficial 1ª fontanero

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO U01FY2MV CALEFACCIÓN

APARTADO BEU5MV TERMÒMETRES
SUBAPARTADO BEU5_01MV TERMÒMETRE

h

Oficial 1ª calefactor

BEU57555MV

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

u

16,00

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

ELEMENTO U01FY3MV CLIMATIZACIÓN
h

Oficial primera climatización
Sin descomposición
16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO BEU6MV MANÒMETRES
SUBAPARTADO BEU6_01MV MANÒMETRE
BEU6U001MV

u

Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d
Sin descomposición

ELEMENTO U01FY6MV ELECTRICIDAD
h

TOTAL PARTIDA ....................................................

Encargado especializado instalación eléctrica
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

h

20,00

APARTADO D25DMV DISTRIBUCIÓN INTERIOR
SUBAPARTADO D25DAMV TUBERÍA DE ACERO
D25DA080MV

Oficial especializado instalación eléctrica

m

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

18,00

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=104.2mm 2B
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 104.2 mm de diàmetre nominal 2B, i col.locat superficialment.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBAPARTADO U01FZMV VARIOS
ELEMENTO U01FZ1 PINTURAS
U01FZ101

h

Oficial 1ª pintor

D25DA090MV

Sin descomposición

m

15,50

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=129.2 mm 2B
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 129.2 mm de diàmetre nominal 2B, i col.locat superficialment.
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBCAPÍTULO D16MVST AISLAMIENTOS
APARTADO D16AMV AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SUBAPARTADO D16AQMV INSTALACIONES
ELEMENTO D16AQFMV CANALIZACIONES
m

D25DA100MV

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 4"-40 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 40 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 114 mm para tuberías de 4", colocada.

0,1000 h

Ay udante

14,86

1,49

U15AM023

1,0500 m

Coquilla ISOVER 4" 114 mm BT-LV desnuda 40 mm

7,50

7,88

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

9,37

0,66

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,1000 h

Ay udante

U15AM024

1,0500 m

Coquilla ISOVER 5" 140 mm BT-LV desnuda 40 mm

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

14,86

1,49

9,20

9,66

11,15

0,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

Tub acer inox.+soldadura,AISI 316,DN=154.2 mm 2B
Tub d'acer inox idable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 154.2 mm de diàmetre nominal 2B, i col.locat superficialment.
Sin descomposición

APARTADO D25LMV LLAVES
SUBAPARTADO mE20VSMV VÁLVULAS EQUILIBRADORAS
10,03

M01MV

Valv.equilib.rosca.5" Amb Vàlvula Buidat
Vàlv ula d'equilibrat embridada , de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de
pressió, amb joc d'accessoris, instal·lada. Accessoris d'acer inox idable.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

m

1.042,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
M02MV

Valv.equilib.rosca.6" Amb Vàlvula Buidat
Vàlv ula d'equilibrat roscada, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris
i amb dispositiu de buidat, tipus TA-STAD de Tour & Andersson o equiv alent, instal.lada. Accessoris connex ionat
d'acer inox idable.

11,93
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
D16AQF111MV

165,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 5"-40 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 40 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 140 mm para tuberías de 5", colocada.

U01AA009

m

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS
m

137,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U01AA009

D16AQF110MV

110,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

D16AQF109MV

10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
U01FY625MV

12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ....................................................

U01FY620MV

6,20

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C
Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120 °C

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

U01FY310MV

IMPORTE

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició v ertical i v àlv ula d'obturació incorporada, amb rosca de
3/8" de diàmetre

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

U01FY205MV

SUBTOTAL

SUBCAPÍTULO D25MVST INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO BEU1MV PURGADORS AUTOMATICS
SUBAPARTADO BEU1_01MV PURGADOR AUTOMÀTIC

TOTAL PARTIDA ....................................................

AISLAM. TUB. ISOVER TECH PIPE SECTION 6"-40 mm
m. Aislamiento térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y estructura concéntrica
y aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV) de 40 mm de
espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 169 mm para tuberías de 6", colocada.

U01AA009

0,1000 h

Ay udante

14,86

1,49

U15AM025

1,0500 m

Coquilla ISOVER 6" 169 mm BT-LV desnuda 40 mm

10,65

11,18

%CI

7,0000 %

Costes indirectos..(s/total)

12,67

0,89

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.250,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO mE20VRMV VÁLVULAS DE RETENCIÓN
VR01MV

Valvula retenció 4" inox
Vàlv ula de retenció 4", a disc PN 63 Construcció: acer inox . CF8M (316) microfusión. Ex trems: rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Disc i ressort: AISI 316. PN63, temp: -20ºC +240ºC.
Sin descomposición

13,56

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

235,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
VR02MV

Valvula retenció 5" inox
Vàlv ula de retenció 5", a disc PN 63 Construcció: acer inox . CF8M (316) microfusión. Ex trems: rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Disc i ressort: AISI 316. PN63, temp: -20ºC +240ºC.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

294,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
VR03MV

Vàlvula retenció 6" inox
Vàlv ula de retenció 6", a disc PN 63 Construcció: acer inox . CF8M (316) microfusión. Ex trems: rosca gas ISO 7-1
(EN 10226-1). Disc i ressort: AISI 316. PN63, temp: -20ºC +240ºC.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

353,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBAPARTADO D25LLMV LLAVES DE ESFERA
D25LL2MV

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

E243423AMV

Valvula esfera palanca 1" inox
Vàlv ula esfera 1", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.
49,15

Valvula esfera palanca 1 1/4" inox
Vàlv ula esfera 1 1/4", pas reduït 1 peça Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1 Art. 2004 rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acer inox CF8M (316) Microfusión. Seients: PTFE + PN. 63 temp. -25ºC +180ºC. Comandament manual
per palanca.
TOTAL PARTIDA ....................................................

ES1000EMV

H

Equip de neteja format per un oficial i un peon per a la neteja
Equip de neteja format per un oficial i un peo per a la neteja i desinfecció diaria de les zones afectades per les
obres, inclós p.p. de materials i productes de neteja.

1,0000 h

Oficial 1a d'obra pública

15,46

15,46

A013N000

1,0000 H

Ajudant neteja

15,85

15,85

77,27

Accessoris varis per instal·lació acer inoxidable. Tes-colzes-fi
Accessoris v aris per instal·lació acer inox idable. Tes-colzes-filtres A-316L.

u

B1411111

1,0000 u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
Casc seguretat p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g

850,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

U49AA500
%CI

45,0000 t
7,0000 %

B1421110

90,00

90,00

Costes indirectos..(s/total)

5,00

225,00

315,00

22,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

1,0000 u

H1423230MV

B1423230

337,05

u

Comprobacio de cabal i ajust valvules
ud. Comprobació de cabal i ajust de v àlules, inclòs dieta, despaçament de personal e informe

1,0000 u

H142AC60MV

H142BA00MV

u

B142BA00

u

1,0000 u

H1431101MV

u

750,00
B1431101

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV v ul.g

H1433115MV

0,2000 h

Oficial 1a paleta

12,28

A0140000

0,2000 h

Manobre

16,61

3,32

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

0,11

0,11

B7711A0A

1,5000 M

0,15

0,23

Cinta adhesiv a

1,0000 u

u

2,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

B1433115

6,12

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat
transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Protector auditiu tap escuma

0,24

1,0000 u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

14,00

B1441201

u
1,0000 u

Mascareta autofiltrant c/polsim+v ap.tòx .

0,70

Oficial 1a paleta

12,28

2,46

Manobre

16,61

3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

B56ZU001

1,0000 U

Part prop.elem.aux .p/fix accio,col.locació plaques policarbonat c

2,97

2,97

B7711A00

1,0000 M2 Vel poliet.g=50µm 48g/m2

0,11

0,11

H1445003MV

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,86

B1445003

u

0,24

14,00
14,00

0,70

1,0000 u

0,70

Mascareta,protecció respiratòria
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Mascareta,protecció respiratòria

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1,56

1,56

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ML Segellat de juntes de portes i finestres amb cinta adhesiva.
16,61

0,91

0,15

0,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1455710MV
1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0,3000 h

Oficial 1a paleta

12,28

3,68

A0140000

0,4000 h

Manobre

16,61

6,64

B0D31000

0,1200 m3 Llata fusta pi

207,00

24,84

TOTAL PARTIDA ....................................................

B1455710

u

1,0000 u

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx ú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautx ú+cotó,subj.canell

2,20

2,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de vel de poli
Puntal de fusta per formació de pantalla antipols de v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a i amb fix acions mecàniques.

A0122000

2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
H1459630MV

B1459630
35,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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0,24

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,2000 h

U

6,48

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.
Mascareta autofiltrant contra polsims i v apors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405

0,2000 h

ES1000DMV

6,48

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN
397 i UNE-EN 458

A0140000

Manobre

6,48

Protector auditiu tap escuma
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

A0122000

Cinta adhesiv a

7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
H1441201MV

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb mit
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb mitjans mecànics.

0,0550 h

7,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

1,2000 M

7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

M2 Pantalla antipols formada per vel de polietilé col·locat amb cin
Pantalla antipols formada per v el de polietilé col·locat amb cinta adhesiv a.

B7711A0A

4,61

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g
Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de v idre
v ulcanitzada d'1,35 mm de gruix , amb v isor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBCAPÍTULO D51MVST SEGURETAT I SALUT LABORAL
APARTADO 1.6MV MESURES PREVENCIÓ RISCOS NOCOSOMIALS

A0140000

4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

ES1000BMV

4,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición

ES1000FMV

1,0000 u

20,00

Desinfeccio canonades
ud. Desinfecció de les canonades, abans de tornar a ser posades amb marx a

TOTAL PARTIDA ....................................................

A0122000

Ulleres p/tall ox iacet.,muntura acer/PVC,v isors D=50mm.fosc

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

ES1000AMV

5,31

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc
Ulleres de seguretat per a tall ox iacetilènic, amb muntura univ ersal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb v isors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición

ud

5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

B142AC60

TOTAL PARTIDA ....................................................

D50PO210MV

5,31

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBCAPÍTULO D50MVST CONTROL DE CALIDAD
APARTADO D50PMV PRUEBAS DE SERVICIO
SUBAPARTADO D50POMV INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
ud

Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ComprobacMV

6,77

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ersal, amb v isor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

TOTAL PARTIDA ....................................................

TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³
ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos
inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico),
por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máx ima de 50 km a
la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en v ertedero). Se incluy e en el precio el alquiler
del contenedor.
Canon de v ertido RCD no peligroso inerte limpio

6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
H1421110MV

SUBCAPÍTULO D49MVST GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO D49FMV RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)
SUBAPARTADO D49FL1701MV RCDs LIMPIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)

Serv icio de entrega y recogida contenedor de 30 m³

6,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición

1,0000 ud

31,31

APARTADO 1.1MV EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H1411111MV

TOTAL PARTIDA ....................................................

U49AA071

65,00

A012N000

SUBAPARTADO D28LLMV TES-COLZES-FILTRES-ACCESSORIS VARIS ACER INOX

ud

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

D49FL1701F6MV

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sin descomposición

D28LL1MV

SUBTOTAL

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
D25LL3MV

PRECIO

Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes
Contenidor de plastic amb rodes i tapa per a transport de runes per l'interior de l'edifici.
Sin descomposición

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

U

u

1,0000 u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de
dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

5,05

5,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

H145B002MV

B145B002

u

1,0000 u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Guants protecció c/riscs mecànics niv ell 2

5,27

CANTIDAD UD RESUMEN

B1481242

5,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

CÓDIGO
H1481242MV

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes v iv es, niv ell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

u

1,0000 u

PRECIO

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

5,27

22,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

H145K397MV

H1485140MV

B145K397

1,0000 u

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màx ima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,logotip blanc,t

36,78

B1485140

B145K4B9

1,0000 u

36,78

52,10

B1485800

52,10

H1488580MV
B1488580

1,0000 u

Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb env oltant del turmell encoix inat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

55,73

1,0000 u

u
1,0000 u

B1464420

u

1,0000 u

H148B580MV

u

55,73
B148B580

Parella botes mitja canya
Parella de botes de mitja cany a, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella botes mitja cany a

5,68

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

B1465376

u

1,0000 u

Dav antal p/sold.,serratge

23,58

23,58

1,0000 u

Maniguets,espatl.,p/sold.,serratge
Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Maniguets espatl. p/sold.,serratge

25,39

25,39

H15B2002MV
5,68

B15B0002

u

24,01

1,0000 u

Banqueta aïll.,potes fix es,p/treb.tensió

60,72

60,72

APARTADO 1.2MV SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
H151A1K1MV

24,01
24,01

m2 Protecció horitz. obertur.,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4mm,
Protecció col.lectiv a horitzontal d'obertures amb x arx a per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x 80 mm de pas de malla, corda perimetral
de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la x arx a, fix ada amb fleix i tacs d'ex pansió i amb el desmuntatge inclòs

A0121000

0,1000 h

Oficial 1a

19,83

A0140000

0,1000 h

Manobre

16,61

1,73

H146J364MV

B0A62F00

0,6000 u

Tac acer D=10mm,carg./v oland./fem.

0,78

0,47

B0DZ4000

0,2000 m

Fleix

B1511215

1,2000 m2 Xarx a 4mm,poliam.n/regen.tenac.alt.,80x 80mm,corda
perim.poliam.,

B146J364

1,0000 u

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix , de 120 kg de resistència a la perforació, pintades
amb pintures epox i i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox .folr.

2,20

2,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

H1474600MV

H152J105MV

B1474600

1,0000 u

Cinturó antivib.,ajust./transpi.
Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable
Cinturó antiv ib.,ajust./transpi.

13,19

13,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,19

m

B147D501

u

1,0000 u

0,03
0,18

A0121000

0,1000 h

Oficial 1a

19,83

2,07

A0140000

0,1000 h

Manobre

16,61

1,74

B0AC112D

1,2000 m

Cable acer galv .ríg.,composició 1x 7+0,D=9mm

0,98

1,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist
Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuix a, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganx ament d'arnès anticaiguda i siv ella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
Sistema anticaiguda amb un arnès anticaiguda+tirants,incorp.subs

0,16
0,15

251,52

HBB11111MV

251,52

u

Placa pintura reflectora triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

18,23

BBL11102

1,0000 u

Placa triangular,70cm pintura reflectora,2usos

29,30

29,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

H147L005MV

HBB20005MV

B147L005

u
1,0000 u

Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció indiv idual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795
Ap.ancoratge p/prot.indiv id.caiguda alç.

43,30

43,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

BBB2A001

u
1,0000 u

Seny al manual p/seny alis.

43,30

10,96

H147M007MV

HBBAA005MV

B147M007

1,0000 u

Arnès seient solidari eq.prot.indiv id.caigudes alç.

86,07

86,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
H147N000MV
B147N000

u
1,0000 u

Faixa prot.dorsolumbar
Faix a de protecció dorsolumbar
Faix a prot.dorsolumbar

u

86,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,96

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.
Arnès de seient solidari a equip de protecció indiv idual per a prev enció de caigudes d'alçària, homologat segons
UNE-EN 813

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

17,69

BBBAA005

1,0000 u

Seny al prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda tr

5,76

5,76

BBBAD015

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,prohibició,tex t negre s/v ermell,rect.,cant

8,39

8,39
31,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21,84

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,96

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante
Seny al de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transv ersal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color v ermell, diàmetre 29 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL PARTIDA ....................................................
21,84

47,53

Senyal manual p/senyalis.
Seny al manual per a seny alista

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
u

4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

251,52

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,48

Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fix at en ancoratges de serv ei i amb el desmuntatge inclòs

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
H147D501MV

2,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
u

60,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
u

25,39

Banqueta aïll.,potes fixes,p/treb.tensió
Banqueta aïllant de potes fix es per a treballs en tensió, segons UNE 204001

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

23,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,
Parella de botes baix es de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al
crom, amb env oltant del turmell encoix inat, amb llengüeta de manx a de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella botesbaix es,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,p

16,97

Davantal p/sold.,serratge
Dav antal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H1465376MV

16,97

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
H1464420MV

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.
Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

TOTAL PARTIDA ....................................................

55,73

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

H1463253MV

B1463253

12,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
u

u

52,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
H1485800MV

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màx ima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420
Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,te

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

1,0000 u

22,97

Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

36,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

H145K4B9MV

u

IMPORTE

22,97

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
u

SUBTOTAL

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butx aques interiors, homologada segons UNE-EN 340

21,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

HBBAC005MV

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

A0140000

1,0000 h

Manobre

BBBAC005

1,0000 u

Seny al indicativ a ubicació ex t.inc.,normalitzada blanc s/v ermell

16,61

17,45

7,44

7,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

HQUZM000MV

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v
Seny al indicativ a de la ubicació d'equips d'ex tinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons v ermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

A0140000

BBBAE001

u
1,0000 u

5,11

24,89

HQU1531AMV

BQU1531A

5,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBTOTAL

16,61

17,19

Manobre

1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 3,7x 2,3x 2,3m,inst.lampist.

224,78

224,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

HBBAF004MV

HQU1H53AMV

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
Seny al d'adv ertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m de distància, fix ada i amb el
desmuntatge inclòs

A0140000

1,0000 h

Manobre

16,61

17,94

BBBAD004

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,adv ertència,tex t negre s/groc,rect.,cantel

12,31

12,31

BBBAF004

1,0000 u

Seny al adv ert.,normalitzada negre s/groc,triangular,cantell neg.

9,04

9,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

BQU1H53A

39,29

m

HQU1A50AMV

0,0650 h

Manobre

16,61

1,12

BBC19000

1,0000 m

Cinta balisament

0,15

0,15

D0B27100

0,1200 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

0,82

0,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

BQU1A50A

m

1,37

0,1200 h

Manobre

16,61

2,07

BBC1D000

1,0000 m

D0B27100

0,1200 kg

Garlanda abalisament reflectora

0,08

0,08

Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S

0,82

0,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat v estidor 8,2x 2,5x 2,3m

0,0500 h

Manobre

16,61

1,61

BBC1JF00

1,0000 u

Llumenera làmpada fix a color ambre

21,44

21,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

2,25

0,3500 h

Manobre

16,61

6,40

BQU27500

0,2500 u

Taula fusta,p/6pers.p/4 usos

43,35

10,84

1,0000 h

Oficial 1a

HQU25201MV

u

A0140000

1,0000 h

Manobre

20,53

16,61

17,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

A0140000

0,1500 h

Manobre

16,61

2,95

BQU25500

0,2500 u

Banc fusta,p/3pers.p/4 usos

43,15

10,79

TOTAL PARTIDA ....................................................

23,05

u

HQU22301MV

u

0,1500 h

Manobre

BQU2D102

1,0000 u

Planx a elèct. p/menjars,60x 45cm,p/2 usos

0,2500 h

Manobre

16,61

6,00

BQU22303

1,0000 u

Armari metàl.lic,indiv idual,0,4 0,5x 1,8m,p/3 usos

48,25

48,25

HQU2QJ02MV

u

4,24

47,20

47,20

A012J000

0,3750 h

Oficial 1a lampista

BQU2QJ00

1,0000 u

Pica rentar plats+aix e.+desguàs

51,44

0,0500 h

Manobre especialista

BQU2E002

1,0000 u

Forn microones,p/2usos

H16F1004MV

h

3,74

81,12

81,12

HQUAP000MV
BQUAP000

0,1000 h

Manobre

16,61

3,42

Recipient p/escombraries,100l

48,21

48,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

H16F1003MV
51,63

A0121000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0,0500 h

Manobre

1,0000 u

Penja-robes dutx a

17,19
17,19

1,0000 u

Curs.prim.aux+socorr
Curset de primers aux ilis i socorrisme
Curs.prim.aux +socorr

177,50

177,50

u

177,50

6,0000 h

Reunió comitè S/S 6 pers.
Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
Oficial 1a

19,83

123,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs
Penja-robes per a dutx a, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

BQZ1P000

16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

1,0000 u

A0140000

Manobre

TOTAL PARTIDA ....................................................

BQU2GF00

u

u

84,86

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

HQU2P001MV

1,0000 h

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
u

177,16

Formació Seg.Salut
Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

TOTAL PARTIDA ....................................................
17,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU2GF01MV

13,70
163,46

APARTADO 1.4MV DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

A0140000

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs
Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0150000

20,49
163,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
u

54,25

Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs
Pica per a rentar plats amb desguàs i aix eta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

HQU2E001MV

Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs
Armari metàl.lic indiv idual doble compartiment interior, de 0,4x 0,5x 1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

37,72

Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs
Planx a elèctrica per a escalfar menjars, de 60x 45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
HQU2D102MV

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL PARTIDA ....................................................
19,83

17,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.
Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

A0121000

156,78

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL PARTIDA ....................................................

APARTADO 1.3MV IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
h

156,78

A0140000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

H15Z1001MV

156,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs
Llumenera amb làmpada fix a de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

146,78

mes Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de v estidors de 8,2x 2,5x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix ,
rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
HBC1JF01MV

146,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HQU27502MV

Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge
Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

146,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
HBC1D081MV

1,0000 mes Lloguer mòdul prefabricat menjador 6x 2,3x 2,6m,inst.lampist.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

224,78

mes Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.
Mòdul prefabricat de menjador de 6x 2,3x 2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix , rev estiment de
parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aix eta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
HBC19081MV

17,19

mes Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc
Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x 2,3x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix , rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lav abo col.lectiu amb 3 aix etes, 2 plaques turques, 2 dutx es, mirall i complements de bany , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
u

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.

1,0000 h

PRECIO

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions
Mà d'obra per a neteja i conserv ació de les instal.lacions

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
HBBAE001MV

h

123,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
16,61

0,89

0,86

0,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HQUA1100MV
BQUA1100

u
1,0000 u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

103,70

103,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

103,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
27 de agosto de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

30,00

30,00

IMPORTE

APARTADO 1.5MV MEDICINA PREVENTIVA
HQUAM000MV
BQUAM000

u
1,0000 u

Reconeixement med.
Reconeix ement mèdic
Reconeix ement med.

TOTAL PARTIDA ....................................................

30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
HQUA2100MV
BQUA2100

u
1,0000 u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

103,08

103,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

103,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
HQUA3100MV

BQUA3100

u

1,0000 u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

67,27

67,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

67,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV

SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CAPITULO

RESUMEN

CAPÍTOL 1

PLANTA SOTERRANI. ...................................................................................................................................

EUROS

CAPITULO

69.304,38

-D25PSS

RESUMEN
-INSTALACIÓN DE FONTANERÍA..............................................................................

26.953,86

EUROS
598,68

-U01PSOT

-MANO DE OBRA....................................................................................................

816,00

-D28PSS

-ILUMINACIÓN ........................................................................................................

-D01PSOT

-DEMOLICIONES.....................................................................................................

88,25

-D34PSS

-PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS........................................................................

194,14

-D14PSOT

-ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS.............................................................................

700,00

-D36PSS

-COMPTATGE SISTEMA TREND...............................................................................

13.198,92

-D16PSOT

-AISLAMIENTOS......................................................................................................

3.374,00

-D49PSS

-GESTIÓN DE RESIDUOS.........................................................................................

337,05

-D25PSOT

-INSTALACIÓN DE FONTANERÍA..............................................................................

45.486,75

-D50PSS

-CONTROL DE CALIDAD..........................................................................................

770,00

-D36PSOT

-COMPTATGE SISTEMA TREND...............................................................................

9.272,37

-D51PSS

-SEGURETAT I SALUT LABORAL..............................................................................

8.370,91

-D49PSOT

-GESTIÓN DE RESIDUOS.........................................................................................

337,05

-U22PSS

-CERRAJERÍA.........................................................................................................

200,80

-D50PSOT

-CONTROL DE CALIDAD..........................................................................................

770,00

CAPÍTOL 9

-D51PSOT

-SEGURETAT I SALUT LABORAL..............................................................................

8.459,96

CAPÍTOL 2

PLANTA TERCERA NORD.............................................................................................................................

-U01PTN

-MANO DE OBRA....................................................................................................

-D14PTN

-ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS.............................................................................

7.816,76

2.214,50

-D16PTN

-AISLAMIENTOS......................................................................................................

2.208,00

-RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO.....................................................................

217,40

-D25PTN

-INSTALACIÓN DE FONTANERÍA..............................................................................

25.040,98

-CIMENTACIONES...................................................................................................

1.224,00

-D27PTN

-INSTALACIONES ELÉCTRICAS................................................................................

227,83

-AISLAMIENTOS......................................................................................................

1.889,88

-D28PTN

-ILUMINACIÓN ........................................................................................................

2.525,87

SALA NOVA COL·LECTORS..........................................................................................................................

-U01PCOL

-MANO DE OBRA....................................................................................................

-D03PCOL
-D04PCOL
-D16PCOL

173.601,94

-D19PCOL

-PAVIMENTOS........................................................................................................

1.136,71

-D36PTN

-COMPTATGE SISTEMA TREND...............................................................................

6.377,90

-D25PCOL

-INSTALACIÓN DE FONTANERÍA..............................................................................

24.029,90

-D49PTN

-GESTIÓN DE RESIDUOS.........................................................................................

337,05

-D27PCOL

-INSTALACIONES ELÉCTRICAS................................................................................

906,87

-D50PTN

-CONTROL DE CALIDAD..........................................................................................

770,00

-D28PCOL

-ILUMINACIÓN ........................................................................................................

217,33

-D51PTN

-SEGURETAT I SALUT LABORAL..............................................................................

8.500,65

-D29PCOL

-BOMBEIG CALEFACCIÓ-REFRIGERACIÓ.................................................................

122.212,00

CAPÍTOL 10

-D34PCOL

-PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS........................................................................

194,14

-U01PTS

-MANO DE OBRA....................................................................................................

-D36PCOL

-COMPTATGE SISTEMA TREND...............................................................................

9.870,57

-D01PTS

-DEMOLICIONES.....................................................................................................

569,12

-D49PCOL

-GESTIÓN DE RESIDUOS.........................................................................................

337,05

-D14PTS

-ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS.............................................................................

4.033,12

-D50PCOL

-CONTROL DE CALIDAD..........................................................................................

770,00

-D16PTS

-AISLAMIENTOS......................................................................................................

2.565,59

-D51PCOL

-SEGURETAT I SALUT LABORAL..............................................................................

8.381,59

-D25PTS

-INSTALACIÓN DE FONTANERÍA..............................................................................

29.045,04
748,35

PLANTA TERCERA SUD...............................................................................................................................

-D28PTS

-ILUMINACIÓN ........................................................................................................

-MANO DE OBRA....................................................................................................

1.104,00

-D34PTS

-PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS........................................................................

194,14

-D14PBN

-ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS.............................................................................

10.934,00

-D36PTS

-COMPTATGE SISTEMA TREND...............................................................................

5.895,17

-D16PBN

-AISLAMIENTOS......................................................................................................

2.579,06

-D49PTS

-GESTIÓN DE RESIDUOS.........................................................................................

337,05

-D25PBN

-INSTALACIÓN DE FONTANERÍA..............................................................................

36.313,00

-D50PTS

-CONTROL DE CALIDAD..........................................................................................

770,00

-D27PBN

-INSTALACIONES ELÉCTRICAS................................................................................

227,83

-D51PTS

-SEGURETAT I SALUT LABORAL..............................................................................

8.370,91

-D28PBN

-ILUMINACIÓN ........................................................................................................

2.226,53

-U22PTS

-CERRAJERÍA.........................................................................................................

200,80

-D36PBN

-COMPTATGE SISTEMA TREND...............................................................................

6.703,02

CAPÍTOL 11

-D49PBN

-GESTIÓN DE RESIDUOS.........................................................................................

337,05

-U01PQN

-MANO DE OBRA....................................................................................................

-D50PBN

-CONTROL DE CALIDAD..........................................................................................

770,00

-D14PQN

-ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS.............................................................................

8.032,08

-D51PBN

-SEGURETAT I SALUT LABORAL..............................................................................

8.274,21

-D16PQN

-AISLAMIENTOS......................................................................................................

2.523,00
36.962,21

PLANTA BAIXA NORD...................................................................................................................................

69.468,70

PLANTA QUARTA NORD...............................................................................................................................

-D25PQN

-INSTALACIÓN DE FONTANERÍA..............................................................................

-MANO DE OBRA....................................................................................................

1.104,00

-D27PQN

-INSTALACIONES ELÉCTRICAS................................................................................

227,83

-D01PBS

-DEMOLICIONES.....................................................................................................

1.170,85

-D28PQN

-ILUMINACIÓN ........................................................................................................

1.927,19

-D14PBS

-ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS.............................................................................

8.806,00

-D36PQN

-COMPTATGE SISTEMA TREND...............................................................................

4.283,48

-D16PBS

-AISLAMIENTOS......................................................................................................

4.290,08

-D49PQN

-GESTIÓN DE RESIDUOS.........................................................................................

337,05

-D25PBS

-INSTALACIÓN DE FONTANERÍA..............................................................................

46.331,40

-D50PQN

-CONTROL DE CALIDAD..........................................................................................

770,00

-D28PBS

-ILUMINACIÓN ........................................................................................................

1.496,70

-D51PQN

-SEGURETAT I SALUT LABORAL..............................................................................

8.370,91

-D34PBS

-PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS........................................................................

194,14

CAPÍTOL 12

-D36PBS

-COMPTATGE SISTEMA TREND...............................................................................

5.396,40

-U01PQS

-MANO DE OBRA....................................................................................................

-D49PBS

-GESTIÓN DE RESIDUOS.........................................................................................

337,05

-D01PQS

-DEMOLICIONES.....................................................................................................

723,74

-D50PBS

-CONTROL DE CALIDAD..........................................................................................

770,00

-D14PQS

-ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS.............................................................................

5.259,52

-D51PBS

-SEGURETAT I SALUT LABORAL..............................................................................

8.370,91

-D16PQS

-AISLAMIENTOS......................................................................................................

2.827,47

-U22PBS

-CERRAJERÍA.........................................................................................................

200,80

-D25PQS

-INSTALACIÓN DE FONTANERÍA..............................................................................

40.330,86
1.097,58

PLANTA BAIXA SUD......................................................................................................................................

78.468,33

PLANTA QUARTA SUD.................................................................................................................................

-D28PQS

-ILUMINACIÓN ........................................................................................................

-INSTALACIONES ELÉCTRICAS................................................................................

1.697,91

-D34PQS

-PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS........................................................................

194,14

-U01PPN

-MANO DE OBRA....................................................................................................

1.104,00

-D36PQS

-COMPTATGE SISTEMA TREND...............................................................................

6.703,02

-U22PPN

-CERRAJERÍA.........................................................................................................

200,80

-D49PQS

-GESTIÓN DE RESIDUOS.........................................................................................

337,05

-D14PPN

-ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS.............................................................................

6.558,72

-D50PQS

-CONTROL DE CALIDAD..........................................................................................

770,00

-D16PPN

-AISLAMIENTOS......................................................................................................

1.987,10

-D51PQS

-SEGURETAT I SALUT LABORAL..............................................................................

8.370,91

-D25PPN

-INSTALACIÓN DE FONTANERÍA..............................................................................

14.566,29

-U22PQS

-CERRAJERÍA.........................................................................................................

200,80

-D27PPN

-INSTALACIONES ELÉCTRICAS................................................................................

227,83

CAPÍTOL 13

-D28PPN

-ILUMINACIÓN ........................................................................................................

1.278,62

-U01PCN

-MANO DE OBRA....................................................................................................

-D36PPN

-COMPTATGE SISTEMA TREND...............................................................................

5.150,21

-D14PCN

-ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS.............................................................................

6.418,44

-D49PPN

-GESTIÓN DE RESIDUOS.........................................................................................

337,05

-D16PCN

-AISLAMIENTOS......................................................................................................

2.024,00

-D50PPN

-CONTROL DE CALIDAD..........................................................................................

770,00

-D25PCN

-INSTALACIÓN DE FONTANERÍA..............................................................................

21.628,05

-D51PPN

-SEGURETAT I SALUT LABORAL..............................................................................

8.629,06

-D27PCN

-INSTALACIONES ELÉCTRICAS................................................................................

1.925,74

-D28PCN

-ILUMINACIÓN ........................................................................................................

1.677,74

CAPÍTOL 6

PLANTA PRIMERA NORD..............................................................................................................................

PLANTA PRIMERA SUD................................................................................................................................

42.507,59

41.699,30

PLANTA CINQUENA NORD...........................................................................................................................

-MANO DE OBRA....................................................................................................

1.104,00

-D36PCN

-COMPTATGE SISTEMA TREND...............................................................................

5.613,59

-D01PPS

-DEMOLICIONES.....................................................................................................

537,21

-D49PCN

-GESTIÓN DE RESIDUOS.........................................................................................

337,05

-D14PPS

-ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS.............................................................................

3.780,00

-D50PCN

-CONTROL DE CALIDAD..........................................................................................

770,00

-D16PPS

-AISLAMIENTOS......................................................................................................

2.355,93

-D51PCN

-SEGURETAT I SALUT LABORAL..............................................................................

8.411,42

-D25PPS

-INSTALACIÓN DE FONTANERÍA..............................................................................

20.783,11

CAPÍTOL 14

-D28PPS

-ILUMINACIÓN ........................................................................................................

548,79

-U01PCS

-MANO DE OBRA....................................................................................................

-D34PPS

-PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS........................................................................

194,14

-D01PCS

-DEMOLICIONES.....................................................................................................

376,21

-D36PPS

-COMPTATGE SISTEMA TREND...............................................................................

2.701,96

-D14PCS

-ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS.............................................................................

2.502,92

-D49PPS

-GESTIÓN DE RESIDUOS.........................................................................................

337,05

-D16PCS

-AISLAMIENTOS......................................................................................................

2.016,15

-D50PPS

-CONTROL DE CALIDAD..........................................................................................

770,00

-D25PCS

-INSTALACIÓN DE FONTANERÍA..............................................................................

22.662,36

-D51PPS

-SEGURETAT I SALUT LABORAL..............................................................................

8.386,31

-D28PCS

-ILUMINACIÓN ........................................................................................................

498,90

-U22PPS

-CERRAJERÍA.........................................................................................................

200,80

-D34PCS

-PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS........................................................................

194,14

-D36PCS

-COMPTATGE SISTEMA TREND...............................................................................

5.154,74
337,05

PLANTA SEGONA NORD...............................................................................................................................

48.480,40

PLANTA CINQUENA SUD..............................................................................................................................

-MANO DE OBRA....................................................................................................

1.104,00

-D49PCS

-GESTIÓN DE RESIDUOS.........................................................................................

-D14PSN

-ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS.............................................................................

6.593,44

-D50PCS

-CONTROL DE CALIDAD..........................................................................................

770,00

-D16PSN

-AISLAMIENTOS......................................................................................................

2.224,80

-D51PCS

-SEGURETAT I SALUT LABORAL..............................................................................

8.456,45

-D25PSN

-INSTALACIÓN DE FONTANERÍA..............................................................................

22.118,82

-U22PCS

-CERRAJERÍA.........................................................................................................

200,80

-D27PSN

-INSTALACIONES ELÉCTRICAS................................................................................

227,83

CAPÍTOL 15

-D28PSN

-ILUMINACIÓN ........................................................................................................

1.278,62

-U01MVST

-D36PSN

-COMPTATGE SISTEMA TREND...............................................................................

5.454,93

-D16MVST

-AISLAMIENTOS......................................................................................................

3.875,05

-D49PSN

-GESTIÓN DE RESIDUOS.........................................................................................

337,05

-D25MVST

-INSTALACIÓN DE FONTANERÍA..............................................................................

54.452,63

-D50PSN

-CONTROL DE CALIDAD..........................................................................................

770,00

-D49MVST

-GESTIÓN DE RESIDUOS.........................................................................................

337,05

-D51PSN

-SEGURETAT I SALUT LABORAL..............................................................................

8.370,91

-D50MVST

-CONTROL DE CALIDAD..........................................................................................

770,00

-D51MVST

-SEGURETAT I SALUT LABORAL..............................................................................

9.046,09

CAPÍTOL 8

PLANTA SEGONA SUD.................................................................................................................................

-U01PSS

-MANO DE OBRA....................................................................................................

-D01PSS

-DEMOLICIONES.....................................................................................................

533,40

-D14PSS

-ALBAÑILERÍA: FALSOS TECHOS.............................................................................

3.749,76

-D16PSS

-AISLAMIENTOS......................................................................................................

2.690,34

27 de agosto de 2018

64.581,86

44.273,72

1.104,00

-U01PSN

MONTANTS VERTICALS (SALES TÈCNIQUES)...............................................................................................
-MANO DE OBRA....................................................................................................

49.910,03

1.104,00

-U01PPS

CAPÍTOL 7

67.919,09

1.104,00

-D27

CAPÍTOL 5

64.537,75

1.104,00

-U01PBS

CAPÍTOL 4

53.833,29

1.104,00

-U01PBN

CAPÍTOL 3

54.909,04

1.104,00

69.296,82

816,00

6.984,00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
SUBSTITUCIÓ CANONADES AIGUA FASE III HUAV
CAPITULO

RESUMEN

EUROS
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales..........................
6,00% Beneficio industrial........................

992.792,24

129.062,99
59.567,53

SUMA DE G.G. y B.I.

188.630,52

21,00% I.V.A.......................................................................

248.098,78

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

1.429.521,54

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

1.429.521,54

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
, a JULIOL 2018.
El promotor

27 de agosto de 2018

La dirección facultativa
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Resum pressupost:

Planta soterrani…………………………………………………………………………………………………………..

69.304’38

euros

Planta sala nova col·lectors……………………………………………………………………………………………...

173.601’94

euros

Planta baixa………………………………………………………………………………………………………………

147.937’03

euros

Planta primera……………………………………………………………………………………………………………

84.206’89

euros

Planta segona…………………………………………………………………………………………………………….

113.062’26

euros

Planta tercera…………………………………………………………………………………………………………….

108.742’33

euros

Planta quarta……………………………………………………………………………………………………………..

132.456’84

euros

Planta cinquena…………………………………………………………………………………………………………..

94.183’75

euros

Montants verticals………………………………………………………………………………………………………..

69.296’82

euros

Total execució material…………………………………………………………………………………………………..

992.792’24

euros

