Muralla del Carme, 22-24, 1er 3a
08241 MANRESA
tel. 93 872 68 92/ mòbil. 670 43 50 44
smares1@gmail.com

SANTI MARÉS SOLER
Enginyer Tècnic Industrial

REFORMA INTERIOR DEL LOCAL DE LA RECTORIA DE VALLS
DE TORRUELLA PER US POLIVALENT.
ANNEX: PRESTACIONS ADDICIONALS

Promotor

Emplaçament

Situació

Ajuntament de Sant Mateu de Bages
C/ de les Galeries, s/n
08269 Valls de Torruella
TM de Sant Mateu de Bages

Valls de Torruela a març de 2022

Projecte:

PRESTACIONS ADDICIONALS RECTORIA DE VALLS

Promotor:

AJUNTAMENT DE SANT MATEU DE BAGES

Situació:

VALLS DE TORRUELLA

V Pressupost: Resum del pressupost

:

9 Instal·lacions
9.3 Calefacció, climatització i A.C.S.
9.3.14 Dispositius de control centralitzat .

1ut x 2,533.47 €/ut

Total 9.3 Calefacció, climatització i A.C.S. ..........:

2,533.47 €

Total 9 Instal·lacions ..........:

2,533.47 €

Pressupost d'execució de material (PEM)

2,533.47 €

13% de despeses generals

329.35 €

6% de benefici industrial

152.01 €

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI)

3,014.83 €

21% IVA

633.11 €

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA)

3,647.94 €

Prestació addicional 1 expressada quantitat de TRES MIL SIS CENTS QUARANTA SET EUROS AMB NORANTA QUATRE
CENTIMS

10 Aïllaments e impermeabilitzacions
10.4 Aïllaments acústics
66.67 m2 x 38.55 €/m2

10.4.8 Forjats .
Total 10.4 Aïllaments acústics ..........:

2,570.13 €

Total 10 Aïllaments e impermeabilitzacions ..........:

2,570.13 €

Pressupost d'execució de material (PEM)

2,570.13 €

13% de despeses generals

334.12 €

6% de benefici industrial

154.21 €

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI)
21% IVA

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA)
Prestació addicional 2 expressada quantitat de TRES MIL SET CENTS EUROS AMB SETANTA TRES CENTIMS.

3,058.45 €
642.28 €

3,700.73 €

17 Seguretat i salut
17.7 Seguretat enfront del contagi de COVID-19
126.19€/m2 x 2.52 €

17.7.11 Neteja i desinfecció .
Total 17.7 Neteja local i desinfecció.........:

502.24 €

Total 17 Neteja ..........:

502.24 €

Pressupost d'execució de material (PEM)

502.24 €

13% de despeses generals

65.29 €

6% de benefici industrial

30.13 €

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI)

597.67

21% IVA

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA)
Prestació addicional 3 expressada quantitat de TRES MIL SET CENTS EUROS AMB SETANTA TRES CENTIMS.

VALLS DE TORRUELLA, MARÇ 2022

125.51

723.18 €

JUSTIFICACIO DE PREUS ANNEX PRESTACIONS ADDICIONALS DE LA
REFORMA INTERIOR DEL LOCAL DE LA RECTORIA DE VALLS DE TORRUELLA
PER US POLIVALENT.

9 Instal·lacions
Codi

U

Descripció

1.1

U

Control centralitzat d'instal·lació de climatització i renovació format pels següents elements:
controlador de planta (BC), amb capacitat de gestionar fins a 60 fan-coils via bus de
comunicacions configurable per a 2 tubs només fred o només calor, 2 tubs fred i calor amb o
sense suport de resistències elèctriques i 4 tubs; adaptador de refrigeradora (relé + bornes);
transformador per a controlador de planta; sonda de temperatura exterior per a controlador de
planta; caixa de PVC per a controlador de planta, de 380x300x120 mm; placa electrònica de
comunicació Quadcom, per a enviament d'alarmes i avisos a mòbils via mòdem, cable de bus de
comunicacions d'un parell, de 1 mm² de secció, trenat de 5 voltes per metre. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels elements. Connexionat amb la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1.000 U

Total

1.000 U

Controlador de planta (BC), amb capacitat de gestionar fins a 60 fancoils via bus de comunicacions configurable per a 2 tubs només fred o
només calor, 2 tubs fred i calor amb o sense suport de resistències
elèctriques i 4 tubs.
Adaptador de refrigeradora (relé + bornes).

1.000 U

Transformador per a controlador de planta.

58.000

58.00

1.000 U

Sonda de temperatura exterior per a controlador de planta.

38.000

38.00

1.000 U

Caixa de PVC per a controlador de planta, de 380x300x120 mm.

75.000

75.00

1.000 U

Placa electrònica de comunicació Quadcom, per a enviament
d'alarmes i avisos a mòbils via mòdem.

496.000

496.00

5.200

260.00

50.000 m

Cable de bus de comunicacions d'un parell, de 1 mm² de secció, trenat
de 5 voltes per metre.

1,319.000

1,319.00

47.000

47.00

2.412 h

Oficial 1ª instal·lador de climatització.

26.410

63.70

2.412 h

Ajudant instal·lador de climatització.

22.700

54.75

2.000 %

Costos directes complementaris

2,411.450

48.23

2,459.680

73.79

3.000 %

Costos indirectes

Preu total por U

2,533.47

10 Aïllaments e impermeabilitzacions
Codi

U

Descripció

2.1

m²

Aïllament acústic a soroll aeri sota forjat, format per panell multicapa ChovACUSTIC 65 LR 70/4,
"CHOVA", de 44 mm d'espessor, 9,3 kg/m² de massa superficial, format per un panell de llana
mineral de 40 mm d'espessor i una làmina viscoelàstica d'alta densitat de 4 mm d'espessor,
col·locat a topall i fixat mecànicament. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant ELASTOBAND
"CHOVA", per closa de juntes.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

1.050 m²

Total

0.143 h

Panell multicapa ChovACUSTIC 65 LR 70/4, "CHOVA", de 44 mm
d'espessor, 9,3 kg/m² de massa superficial, format per un panell de llana
mineral de 40 mm d'espessor i una làmina viscoelàstica d'alta densitat
de 4 mm d'espessor; amb 54 dB d'índex global de reducció acústica,
Rw, Euroclasse A1-s1, d0 de reacció al foc.
Tac d'expansió i clau de polipropilè ChovAFIX 6 "CHOVA", de 60 mm de
longitud, amb cèrcol d'estanquitat, per a fixació mecànica de panells
aïllants.
Banda autoadhesiva desolidaritzant ELASTOBAND "CHOVA", de 50 mm
d'amplada i de 4 mm d'espessor, formada per una làmina de
poliolefines d'alta resistència i una làmina viscoelàstica d'alta densitat de
2 mm d'espessor; proporcionant una reducció del nivell global de pressió
de soroll d'impactes de 17 dB.
Oficial 1ª muntador d'aïllaments.

0.143 h

Ajudant muntador d'aïllaments.

2.000 %

Costos directes complementaris

6.000 U

1.050 m

3.000 %

Costos indirectes

26.030

27.33

0.240

1.44

0.860

0.90

26.410

3.78

22.730

3.25

36.700

0.73

37.430

1.12

Preu total por m²

38.55

17 Seguretat i salut
Codi

U

Descripció

Total

3.1

m²

Neteja del local avans de la recepció i desinfecció ambiental enfront de riscos biològics de
recinte amb una superfície útil de fins a 200 m², mitjançant l'aplicació de tècniques de
polvorització i nebulització, i l'ús de productes viricides autoritzats, amb mitjans i equips adequats,
amb un grau de complexitat baix. Inclou: superficie de l'obra mes zones comunes edifici P.B.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el certificat de desinfecció com a Empresa de
Serveis Biocides registrada en el ROESB (Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil dels espais a tractar, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície útil dels espais realment tractats segons
especificacions de Projecte.

2.447

Sense descomposició
3.000 %

Costos indirectes

2.447

Preu total redondeado por m²

0.07

2.52

