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Document IV. Amidaments

Amidament Capítol nº 1 Moviment de terres i obra civil
Nº
Ut Descripció

Amidament

1.1.3

M³

Total Ut ......:
Desmuntatge de les calderes de gasoil, xemeneies i instal·lacions hidràuliques, identificant les
canonades i actuant amb cura per a poder tornar a emplaçar els elements desmuntats. Fins i tot
part proporcional de neteja, reubicació dels elements, càrrega i transport dels elements que no
tinguin ús fins a abocador autoritzat.

1,000

Total Ut ......:
Demolició de llosa de fonamentació de formigó en massa, de fins a 1,5 m de profunditat
màxima, amb martell pneumàtic, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

1,000

Uts.
base caldera de gasoil

Ut

1.1.5

M²

Total Ut ......:
Formació d'obertura de buit en partició interior de fàbrica vista, formada per bloc de formigó de
20 cm d'espessor, amb martell pneumàtic i mitjans auxiliars, càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor i transport a abocador autoritzat. Sense afectar a l'estabilitat de la partició o
dels elements constructius contigus. Posterior remat dels forats amb morter. Fins i tot p/p de
tall previ amb mola angular equipada amb disc de tall, neteja, aplec, retirada i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor, transport a abocador autoritzat, així com reparació dels
possibles danys que es puguin realitzar en l'actuació.
Llargada

Alçada

Parcial

1,00

2,65

2,650

3,40

2,80

9,520

0,35
4,00

0,35
2,00

0,490
8,000
20,660

20,660

1,05

20,660

21,693

Total m² ......:
Formació d'obertura en forjat i coberta per a pas de xemeneia. Es prestarà especial atenció a la
impermeabilització de l'actuació. Amb martell pneumàtic i mitjans auxiliars, càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor i transport a abocador autoritzat. Posterior remat dels
forats amb morter. Fins i tot p/p de tall previ amb mola angular equipada amb disc de tall,
neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, transport a abocador
autoritzat, així com reparació dels possibles danys que es puguin realitzar en l'actuació.

21,693

4

Uts.

Llargada

Amplada

2

0,45

0,45

Alçada

Parcial

Subtotal

Subtotal

0,405
0,405

0,405

Total m² ......:
Subministrament i col·locació de biga prefabricada de formigó armat tipus I, de 80 cm d'alçària i
20 cm d'amplada d'ànima, amb un moment flector màxim de 850 kN·m. Fins i tot part
proporcional de mitjans auxiliars, muntatge mitjançant grua, connexió amb pilars en els quals
es dóna suport i execució dels estintolaments necessaris.

0,405

Uts.

Llargada

1

4,00

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

4,000
4,000

4,000

4,000

4,200

Total m ......:
Execució de fulla de 20 cm d'espessor de fàbrica, en tancament, de bloc buit de formigó, per
revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter
de ciment M-7,5, amb recolzament mínim de les 2/3 parts del bloc sobre el forjat, o sobre
angulars d'acer laminat galvanització en calenta fixats als fronts de forjat si, per errors
d'execució, el bloc no dóna suport els seus 2/3 parts sobre el forjat. Inclús p/p de mitjans
auxiliars, de minvaments, trencaments, lligades, revestiment dels fronts de forjat amb

4,200

1,05
M²

1,000

Amplada

Obertura de pas per a entrada a la
sala de calderes

1.1.8

Subtotal

0,400

CA
M

0,400
0,400

Forat xemeneia

1.1.7

Parcial

0,20

0,400

Uts.

M²

Alçada

Total m³ ......:
Desmuntatge amb recuperació del material per a poder ser emprat a posteriori, de fulla guies i
marc de porta interior de pas de fusteria de fusta, corredissa, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta. Fins i tot part proporcional de
mitjans auxiliars, neteja, aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor, així com reparació dels possibles danys que es puguin realitzar en l'actuació.

Obertura pas per a entrada a la
sala de calderes
Obertura de pas interior sala de
calderes
obertures tubs i ventilacions
obertura pas porta corredissa
descàrrega camió

1.1.6

Amplada

2,00

PG

1.1.4

Superfície
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-84

1.1.2

87

6

1.1.- Condicionament sala calderes
1.1.1
Ut
Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior fixada en superfície, amb recuperació del
material per a poder ser instal·lat en un altre emplaçament; amb mitjans manuals i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. Fins i tot p/p d'eliminació de quadre
general de comandament i protecció, cablejat, mecanismes, caixes i altres accessoris
superficials, elements il·luminació, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

Amidament Capítol nº 1 Moviment de terres i obra civil
Nº
Ut Descripció

Amidament

M³

6,000

Uts.

Llargada

2
2
2

1,20

Amplada

2,400
1,200
4,800
1,800

Subtotal

10,200
10,200

Total Ut ......:
Formació de base de paviment d'anivellament a la sala de calderes, mitjançant reblert amb
grava de 20 a 30 mm de diàmetre; i compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor
màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no
inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a
utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.

3,000

superfície

Alçada

Parcial

7,00

0,22

1,540

CA

Subtotal

1,540

1,540

Total m³ ......:
Formació de solera de formigó armat de 18 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/I
fabricat en central, i abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors
homologats, per servir de base a un paviment, acabat superficial mitjançant remolinador
mecànic; recolzada sobre capa base existent. Inclús p/p de mitjans auxiliars, de preparació de
la superfície de recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant,
formació de juntes de formigonat i panell de poliestirè expandit de 2 cm d'espessor per a
l'execució de juntes de contorn, col·locat al voltant de qualsevol element que interrompi la sola,
com pilars i murs; embroquetat o connexió dels elements exteriors (marcs de pericons,
boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i
serrat de les juntes de retracció, per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de
l'espessor de la solera. Fins i tot part proporcional d'execició dels escalons d'accés a la sala.

1,540

Uts.

M²

Parcial

1,00
1,00
3,00
3,00

10,200

superfície

Anivellament zona "Magatzem i
Pas" amb espessor mitja de 18cm

1.1.13

Alçada

Total m² ......:
Subministrament i muntatge de reixeta rectangular de formigó, amb lamel·les horitzontals fixes,
de 200x400 mm, per ventilació natural, amb reixa antiocells. Fins i tot part proporcional de
mitjans auxiliars. Totalment muntada.

Uts.

M²

0,60

0,80
0,60

Anivellament zona "Magatzem i
Pas" amb espessor mitja de 22cm

1.1.12

Subtotal

6,000

PG

1.1.11

6,000
6,000

sectorització xemeneia biblioteca

Ut

Parcial

2,00

Total m² ......:
Execució de fulla exterior de 14 cm d'espessor de fàbrica, en tancament de façana, de maó
ceràmic buit (H-16), per revestir, 24x19x14 cm, rebuda amb morter de ciment M-5, amb
recolzament mínim dels 2/3 parts del maó sobre el forjat, o sobre angulars d'acer laminat
galvanització en calenta fixats als fronts de forjat si, per errors d'execució, el maó no dóna
suport els seus 2/3 parts sobre el forjat. Inclús p/p de minvaments, trencaments, lligades,
revestiment dels fronts de forjat amb peces ceràmiques, col·locades amb morter d'alta
adherència, trobada amb pilars, formació de cantonades, parapets de coberta, formació de
llindes mitjançant obra de fàbrica amb armadura d'acer corrugat, brancals i queixals, junts de
dilatació, execució de trobades i punts singulars.

reconstrucció xemeneia

1.1.10

Alçada

3,00

87

M²

Amplada

-84

1.1.9

Llargada

1

Alçada

7,00

Parcial

Subtotal

7,000

7,000

7,000

Total m² ......:
Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona vista, de 15 mm de gruix,
aplicat sobre un parament vertical, amb acabat superficial brunyit. Inclús p/p de mitjans
auxiliars, de col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents i en els frons de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de
juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, queixals,
brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements
rebuts en la seva superfície.

7,000

Uts.
façana
reconstrucció exterior xemeneia

12
2

Llargada

Amplada

1,20

Amidaments de Projecte de caldera de Biomassa i distribució de calor als edificis municipals de Riells i Viabrea

Alçada

Parcial

1,00

12,000
2,400

Subtotal

Pàgina 2

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

Uts.
actuació façana

6

plaquetes de formigó, col·locades amb morter d'alta adherència, trobament amb pilars,
formació de cantonades, parapets de coberts, formació de llindes mitjançant peces llinda amb
armadura i massissat de formigó, brancals i queixals, junts de dilatació, execució de trobades i
punts singulars.

Amidament Capítol nº 1 Moviment de terres i obra civil
Nº
Ut Descripció

Amidament

24,480

Total m² ......:
Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre parament vertical, de fins
3 m d'alçària, de 15 mm de gruix, format per una primera capa de guarnit amb pasta de guix de
construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir i una segona capa d'arrebossat amb
pasta de guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la finalització o rematada, amb
mestres solament en les cantonades, racons, guarniment de buits i mestres intermèdies per
que la separació entre elles no sigui superior a 3 m. Inclús p/p de col·locació de cantoneres de
plàstic i metall amb perforacions, acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i racons,
formació d'arestes i racons, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de
trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge,
desmuntatge i retirada de bastides.

24,480

Uts.

Llargada

2

0,80
0,60

Parcial

3,00
3,00

4,800
1,800

Subtotal

6,600
6,600

Uts.

Parets magatzem
Sostre sala de calderes
Sostre magatzem
reconstrucció xemeneia

CA

sectorització xemeneia biblioteca

Ut

Alçada

6,600

Parets sala de calderes

1.1.16

Amplada

Total m² ......:
Formació de capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre
paraments horitzontals i verticals interiors de morter de ciment, mitjançant l'aplicació d'una mà
de fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura
plàstica en dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús
p/p de preparació del suport mitjançant neteja, de mitjans auxiliars, de protecció de fusteries i
altres elements contigus, i neteja posterior a l'actuació.

PG

M²

8,880
24,480

sectorització xemeneia biblioteca

1.1.15

3,00

1,200

87

M²

1,48

-84

1.1.14

2

1,00

superfície

llargada

Alçada

Parcial

4,00
5,80
1,50
2,40

3,00
3,00
3,00
3,00

24,000
34,800
9,000
14,400
23,000
3,500
2,400
1,200
4,800
1,800

2
2
2
2

2
2
2

23,00
3,50
1,20
0,60
0,80
0,60

1,00
1,00
3,00
3,00

Subtotal

118,900

118,900

Total m² ......:
Barret rectangular de xapa lacada de color negre per a xemeneia conjunta de dues sortides de
fums. Totalment muntat, fins i tot part proporcional d'ajudes de paleteria.

118,900

Total Ut ......:

1,000

1.2.- Moviment de terres
1.2.1
M³
Demolició de sabata correguda de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb
retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica de runa sobre camió
o contenidor i transport a abocador autoritzat. Fins i tot part proporcional de neteja,
senyalització mitjans auxiliars.
Uts.
base muret

1.2.2

M³

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

11,00

0,40

0,60

2,640
2,640

2,640

Total m³ ......:
Desmunt en terra, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, fent servir els mitjans
mecànics. Inclús càrrega dels productes de l'excavació sobre camió. La terra s'emprarà en
altres actuacions a la mateixa obra.

2,640

Uts.
Interior parcel·la

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

7,00

2,00

3,00

42,000

M²

Subtotal

42,000

42,000

42,000

43,260

Total m³ ......:
Tall i demolició de paviment de formigó, i posterior reparat del mateix, i càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor i transport a abocador autoritzat. Fins i tot part
proporcional d'actuacions prèvies, cates pel pas d'instal·lacions, senyalització i mitjans
auxiliars.

43,260

1,03
1.2.3

Subtotal

Uts.
vorera zona de descàrrega

Llargada

Amplada

5,00

1,70

Alçada

Parcial
8,500

Amidaments de Projecte de caldera de Biomassa i distribució de calor als edificis municipals de Riells i Viabrea

Subtotal

8,500
8,500
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Paret separació magatzem

0,60
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Amidament Capítol nº 1 Moviment de terres i obra civil
Nº
Ut Descripció

Uts.

Llargada

Amplada

5,00

1,70

1.2.5

M³

8,500

-84

0,80
2,35
0,40
0,40
0,40
5,00
4,90

Alçada

Parcial

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,30
0,45

0,960
6,909
0,576
0,864
0,312
4,950
7,718

Subtotal

22,289
22,289

PG

22,289

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

7,00
5,00

2,00
1,70

3,00
0,20

42,000
1,700
43,700

43,700

1,03

43,700

45,011

Total m³ ......:
Formació de rebliment a cel obert amb tot-u artificial granític, i compactació al 95% del Proctor
Modificat amb compactador tàndem autopropulsat, en capes de 30 cm de gruix, fins assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, per a
millora de les propietats resistents del terreny de suport de la fonamentació.

45,011

CA
M³

Amplada

Total m³ ......:
Formació de reblert amb tot-u natural calcari, en extradós de mur de formigó; i compactació en
tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Inclús càrrega,
transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació
dels mateixos.

Subtotal

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

7,00
5,00

2,00
1,70

0,20
0,20

2,800
1,700
4,500

4,500

1,03

4,500

4,635

Total m³ ......:
Terraplenament i compactació per a fonament de terraplè amb material de la pròpia excavació,
fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat.

4,635

Uts.

Zona pati escola
sota vorera

1.2.8

Llargada

2,00
4,90
2,40
3,60
1,30
3,30
3,50

Uts.

M³

Subtotal

8,500
8,500

zona pati escola
zona vorera

1.2.7

Parcial
8,500

Uts.

M³

Alçada

Total m² ......:
Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per fonamentacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota
de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinària, repassat de paraments
i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió. La terra obtinguda s'emprarà a la mateixa obra en actuacions posteriors.

Mur M1
Mur M2 tram sitja
Mur M3 (prolongació sitja)
Mur M4 tram longitudinal
Mur M4 tram perpendicular
Solera estructural Sitja
Llosa descàrrega (fins sota vorera)

1.2.6

87

vorera zona de descàrrega

8,500

Uts.

Llargada

Amplada

6,00

Alçada

Parcial

2,00

12,000

Subtotal

Subtotal

12,000

12,000

12,000

12,360

Total m³ ......:

12,360

1,03

1.3.- Fonamentació, Estructura i lloses
1.3.1
M²
Emmacat de 10 cm en caixa per base de solera. Formació d'emmacat de 10 cm d'espessor en
caixa per base de solera, mitjançant reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm
de graves procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior compactació mitjançant
equip manual amb safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada (no inclosa en
aquest preu). Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els
feines de reblert i regat dels mateixos.
Uts.
Mur M1
Mur M2 tram sitja
Mur M3 (prolongació sitja)
Mur M4 tram longitudinal
Mur M4 tram perpendicular

Llargada

Amplada

2,00
4,90
2,40
3,60
1,30

0,80
2,35
0,40
0,40
0,40
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Alçada

Parcial

Subtotal

1,600
11,515
0,960
1,440
0,520
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M²

6

1.2.4

Amidament

Total m² ......:
Aixecat amb recuperació del material de paviment de vorera existent a l'exterior de l'edifici, amb
mitjans manuals. Fins i tot posterior reposició del material extret.

Amidament Capítol nº 1 Moviment de terres i obra civil
Nº
Ut Descripció

Amidament
5,00
4,90

16,500
17,150
49,685

49,685

49,685

51,176

Total m² ......:
Formació de sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació
prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb additiu hidròfug, i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 75 kg/m³. Inclús p/p de
separadors, passa-tubs per a pas d'instal·lacions i armadures d'espera dels pilars o altres
elements.

51,176

1.3.2

M³

M²

Subtotal

8,018

Llargada

Amplada

3,30

5,00

Alçada

Parcial

Subtotal

16,500
16,500

16,500

16,500

16,995

Total m² ......:
Formació de mur de formigó d'entre 20 i 35cm de gruix mitjà, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb additiu hidròfug, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 80 kg/m³, executat en condicions complexes.
Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat a dues cares dels murs de fins 3 m d'alçària,
amb taulers aglomerats hidrofugants de 22 mm d'espessor amb acabat vist. Inclús p/p de
formació de junts, separadors, distanciadors per a encofrats i accessoris, encofrat per a pas
d'instal·lacions i tapat d'orificis resultants després de la retirada de l'encofrat.

16,995

CA
M²

0,800
5,758
0,480
0,720
0,260
8,018

Uts.

Mur M1
Mur M2 tram sitja
Mur M3 (prolongació sitja)
Mur M4 tram longitudinal
Mur M4 tram perpendicular

1.3.5

Parcial

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

8,018

Uts.

M³

Alçada

0,80
2,35
0,40
0,40
0,40

Total m³ ......:
Formació de solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb additiu hidròfug, i abocament des de camió, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment,
col·locada sobre separadors homologats, amb acabat superficial mitjançant remolinador
mecànic; recolzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de
preparació de la superfície de recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant
regla vibrant, formació de juntes de formigonat i panell de poliestirè expandit de 2 cm
d'espessor per a l'execució de juntes de contorn, col·locat al voltant de qualsevol element que
interrompi la sola, com pilars i murs; embroquetat o connexió dels elements exteriors (marcs
de pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la
solera; i serrat de les juntes de retracció, per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de
l'espessor de la solera i posterior segellat amb massilla elàstica.

Solera estructural Sitja

1.3.4

Amplada

2,00
4,90
2,40
3,60
1,30

PG

1.3.3

Llargada

-84

Uts.
Mur M1
Mur M2 tram sitja
Mur M3 (prolongació sitja)
Mur M4 tram longitudinal
Mur M4 tram perpendicular

87

1,03

1,03

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

2,50
4,55
2,40
3,60
1,00

0,35
0,35
0,20
0,20
0,20

3,20
3,20
3,20
2,00
2,00

2,800
5,096
1,536
1,440
0,400

Subtotal

11,272

11,272

Total m³ ......:
Formació de solera de formigó armat de 25 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb additiu hidròfug i colorant marró, i abocament amb
cubilot, i doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a
armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, amb acabat superficial
mitjançant remolinador mecànic; recolzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest
preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, estès i vibrat del
formigó mitjançant regla vibrant, formació de juntes de formigonat i panell de poliestirè
expandit de 2 cm d'espessor per a l'execució de juntes de contorn, col·locat al voltant de
qualsevol element que interrompi la sola, com pilars i murs; embroquetat o connexió dels
elements exteriors (marcs de pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les juntes de retracció, per mitjans
mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera i posterior segellat amb
massilla elàstica. Fins i tot part proporcional de reforços d'armadura de lligat amb el mur i
sostre de la sitja.

11,272

Uts.
zona de descàrrega

Llargada

Amplada

4,00

4,90

Amidaments de Projecte de caldera de Biomassa i distribució de calor als edificis municipals de Riells i Viabrea

Alçada

Parcial

Subtotal

19,600
19,600

19,600

Total m² ......:

19,600
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3,30
3,50

6

Solera estructural Sitja
Llosa descàrrega

Amidament Capítol nº 1 Moviment de terres i obra civil
Nº
Ut Descripció

Amidament

Total m ......:
Formació d'impermeabilització de mur de soterrani o estructura soterrada, per la seva cara
exterior, mitjançant làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, tipus LBM(SBS) - 40 - FV,
massa nominal 4 kg/m², amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m², acabada amb film
plàstic termofusible en ambdues cares, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica estable
(rendiment: 0,5 kg/m²). Fins i tot p/p de neteja i preparació de la superfície, cavalcaments i
bandes de reforç en la coronació i en el lliurament al peu del mur en la seva trobada amb la
fonamentació.
Uts.

Llargada

Amplada

7,00
2,00

M²

27,000

Llargada

Amplada

7,00
2,00

CA
M³

Parcial

3,00
3,00

21,000
6,000

Subtotal

27,000

27,000

Total m² ......:

27,000

Uts.

Llargada

Amplada

-0,5

5,55
3,10

4,90
3,10

Alçada

Parcial

Subtotal

27,195
-4,805
22,390

22,390

Total m² ......:
Formació de muret pararodes de formigó de 20 cm de gruix mitjà, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb
una quantia aproximada de 50 kg/m³, executat en condicions complexes. Muntatge i
desmuntatge del sistema d'encofrat a dues cares dels murs de fins 3 m d'alçària, amb plafons
metàl·lics modulars amb acabat tipus industrial per revestir. Inclús p/p de formació de junts,
separadors, distanciadors per a encofrats i accessoris, i tapat d'orificis resultants després de la
retirada de l'encofrat.

22,390

muret para-rodes

Ut

Alçada

Formació d'estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central amb additiu hidròfug, i abocament amb cubilot, amb un volum total de formigó en sostre
i bigues de 0,128 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i
connectors de biguetes i cèrcols i bigues, amb una quantia total 11 kg/m², constituïda per:
FORJAT UNIDIRECCIONAL: horitzontal, de cantell 25 = 20+5 cm; sistema d'encofrat continu
amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb
barnilles i perfils; bigueta pretensada T-18; revoltó de formigó, 60x20x20 cm, inclús p/p de
peces especials; capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada
per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; bigues planes; altura
lliure de planta de fins a 3 m. Rematada en vora de forjat amb motlle de poliestirè expandit per
cornisa. Inclús p/p de cèrcols perimetrals de planta. Sense incloure repercussió de pilars.

Uts.

1.5.3

Subtotal

27,000

Forjat
obertura

1.5.2

21,000
6,000
27,000

Uts.

1.5.- Coberta
1.5.1
M²

Parcial

3,00
3,00

Total m² ......:
Formació de drenatge de mur de soterrani o estructura soterrada, per la seva cara exterior,
mitjançant làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 8
mm d'altura, amb geotèxtil de polipropilè incorporat, resistència a la compressió 150 kN/m²
segons UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,7 kg/m²; subjecte al
parament vertical mitjançant fixacions mecàniques (6 ud/m²), amb els nòduls contra el mur
prèviament impermeabilitzat. Fins i tot p/p de neteja i preparació de la superfície, cavalcaments
horitzontals i verticals, rematades de cantonades i racons i col·locació de perfil metàl·lic de
rematada superior (0,3 m/m²).

PG

1.4.3

Alçada

14,000

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

5,00

0,20

0,20

0,200

Subtotal

0,200

0,200

Total m³ ......:
Subministrament i muntatge d'obertura corredissa per a sostre, metàl·lica formada per
estructura d'acer galvanitzat i plafons de panell sandwich de color marró, d'una fulla corredissa
sobre guies, dimensions 350x350 cm, amb laterals amb reixeta ventilada, per descàrrega de
biomassa, d'obertura manual i tancament amb pany. Fins i tot part proporcional de suports per

0,200
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M²

-84

1.4.2

87

6

1.4.- Impermeabilització
1.4.1
M
Subministrament i muntatge de canonada soterrada de drenatge, amb una pendent mínima del
0,50%, per a captació d'aigües subterrànies, de tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior
corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall
del corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre, segons
UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locada
sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix, en forma de bressol per
rebre el tub i formar els pendents. inclús p/p de junts; reblert lateral i superior fins a 25 cm per
sobre de la generatriu superior del tub amb grava filtrant sense classificar, sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases per sobre de la grava filtrant. Totalment
muntada, connexionada a la xarxa de sanejament i provada mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).

Amidament Capítol nº 1 Moviment de terres i obra civil
Nº
Ut Descripció

Amidament

M

Total Ut ......:
Subministrament i muntatge de barana recta en forma de L de façana de 100 cm d'altura
formada per: bastidor compost de barana superior i inferior de tub quadrat de perfil buit d'acer
laminat en fred de 20x20x1,5 mm i muntants de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred
de 20x20x1,5 mm amb una separació de 100 cm entre ells; pany per reblert dels buits del
bastidor compost de barrots verticals de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de
20x20x1,5 mm amb una separació de 10 cm i passamans de tub quadrat de perfil buit d'acer
laminat en fred de 20x20x1,5 mm, fixada mitjançant cargolats en obra de fàbrica. Fins i tot part
proporcional d'anclatges, d'obertura de pas per la corredissa amb reforços pertinents i mitjans
auxiliars. Totalment muntada.

1,000

Total m ......:

12,000

87

1.5.4

6

a guies, anivellament, topalls, manetes, candau per a tancament amb clau i elements auxiliars.
Totalment muntada i provada.

M²

1.6.3

M²

5,20
4,70

1.6.5

Ut

Parcial

3,20
3,20

33,280
15,040

Subtotal

48,320
48,320

Uts.

Llargada

0,5

5,20
4,90
1,80

Amplada

Alçada

Parcial

3,20
3,20
1,00

16,640
15,680
0,900

Subtotal

33,220

33,220

Total m² ......:
Formació en façanes de capa d'acabat amb pintura plàstica, color a escollir, textura llisa,
mitjançant l'aplicació d'una mà de fons de pintura autonetejable, basada en resines de Pliolite i
dissolvents orgànics, com a fixador de superfície, i dues mans d'acabat amb pintura plàstica
llisa, acabat mat, diluït amb un 10% d'aigua, a base d'un copolímer acrílic-vinílic, impermeable a
l'aigua de pluja i permeable al vapor d'aigua, antifloridura, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà). També
p/p de preparació i neteja prèvia del suport de morter industrial, en bon estat de conservació,
mitjançant raspalls o elements adequats i fegat de petites adherències i imperfeccions formació
de junts, racons, arestes i acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície, de mitjans auxiliars, de protecció de fusteries i altres
elements contigus, i neteja posterior a l'actuació.

33,220

Uts.

Ut

Alçada

48,320

perímetre sitja i façana sala de
calderes

1.6.4

Amplada

Total m² ......:
Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona vista, de 15 mm de gruix,
aplicat sobre un parament vertical, amb acabat superficial brunyit. Inclús p/p de mitjans
auxiliars, de col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents i en els frons de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de
juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, queixals,
brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements
rebuts en la seva superfície.

CA

perímetre sitja

Llargada

2

Llargada

Amplada

22,00

Alçada

Parcial

3,20

70,400

Subtotal

70,400

70,400

Total m² ......:
Subministrament i col·locació de porta de façana d'acer de dues fulles, amb marc cantoner
tipus CS4, feta a mida de 2200x2650 mm de llum i altura de pas, acabat lacat de color clar, amb
reixetes de ventilació de 80x60cm a la part baixa, barra antipànic a una de les fulles, amb clau i
tirador per a la cara exterior i pany a la interior, segons plànols amb mides revisades a obra,
sobre marc cantoner d'acer galvanitzat tipus CS4 de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge
a obra. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Inclús frontisses soldades al setge i
rebló a la fulla, ferradura embotida de tancament a un punt, cilindre de llautó amb clau, escuts i
manovelles de niló color negre. Fins i tot part proporcional de materials de subjecció, mitjans
auxiliars i ajudes de paleteria. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

70,400

Total Ut ......:
Subministrament i col·locació de porta de pas d'una fulla de 38 mm d'espessor, 900x2045 mm
de llum i altura de pas, acabat lacat en color clar formada per dues xapes d'acer galvanitzat de

1,000
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1.6.2

Uts.

PG

parets sitja

-84

1.6.- Tancaments, Obertures i portes
1.6.1
M²
Execució de fulla de 20 cm d'espessor de fàbrica, en tancament, parcialment de de bloc buit de
formigó (amb el primer metre d'alçada de bloc armat i emplenat), per revestir, color gris,
40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter de ciment M-7,5,
amb recolzament mínim de les 2/3 parts del bloc sobre el forjat, o sobre angulars d'acer laminat
galvanització en calenta fixats als fronts de forjat si, per errors d'execució, el bloc no dóna
suport els seus 2/3 parts sobre el forjat. Inclús p/p de mitjans auxiliars, de minvaments,
trencaments, lligades, revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de formigó, col·locades
amb morter d'alta adherència, trobament amb pilars, formació de cantonades, parapets de
coberts, formació de llindes mitjançant peces llinda amb armadura i massissat de formigó,
brancals i queixals, junts de dilatació, execució de trobades i punts singulars.

Amidament Capítol nº 1 Moviment de terres i obra civil
Nº
Ut Descripció

Amidament

6

0,5 mm d'espessor amb reixetes de ventilació encunyades en la part superior i inferior,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc
d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller,
amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

Ut

1.6.8

M

1,000

Total Ut ......:
Subministrament i col·locació de porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, de fulla
corredissa, dimensions 450x200 cm, perfils rectangulars en cèrcol sòcol inferior realitzat amb
xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a dues cares, per a accés de vehicles. Obertura manual.
Inclús p/p de pòrtic lateral de sustentació i topall de tancament, guia inferior amb UPN 100 i
quadrat massís de 25x25 mm asseguts amb formigó HM-25/B/20/I i rebuts a obra; rodes per
lliscament, amb coixinet de greixatge permanent, elements d'ancoratge, ferramentes de
seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris. Totalment muntada i en
funcionament.

1,000

Total Ut ......:
Subministrament i col·locació de conducte circular per a instal·lació de ventilació format per
tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de
gruix, col·locat en posició horitzontal. Fins i tot p/p de retallada de materials, unions, reforços,
embocadures, tapes de registre, elements de fixació, connexions, accessoris i peixos
especials, sense incloure comportes de regulació o tallafoc, ni reixetes i difusores. Totalment
muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves
de servei (incloses en aquest preu).

1,000

Total m ......:

6,000

87

1.6.7

Total Ut ......:
Subministrament i col·locació de porta de pas d'una fulla de 38 mm d'espessor, 800x2045 mm
de llum i altura de pas, acabat lacat en color clar formada per dues xapes d'acer galvanitzat de
0,5 mm d'espessor amb reixetes de ventilació encunyades en la part superior i inferior,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc
d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller,
amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

-84

Ut

PG

1.6.6

1.7.- Condicionament exterior
1.7.1
M³
Aportació de terra vegetal, suministrada a granel i estesa amb mitjans mecànics, mitjançant
retroexcavadora.
Amplada

Alçada

Parcial

6,00

2,00

0,30

3,600

Subtotal

3,600

3,600

Total m³ ......:
P.a. Partida alçada a justificar de modificació del traçat de la línia de telèfon per a facilitar la
descàrrega

3,600

Total p.a. ......:

1,000

CA

1.7.2

Llargada
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Uts.

Amidament Capítol nº 2 Xarxa de calor i abastament serveis
Nº
Ut Descripció

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

42,00
10,50

0,40
0,40

1,00
1,00

16,800
4,200

30,50
30,50
2,50

0,40
0,40
0,40

1,00
1,00
1,00

12,200
12,200
1,000

20,00

0,40

1,00

8,000

87

Rasa tipus R1 (sauló)
Rasa tipus R2 (sota paviment
formigó i vorera)
Rasa tipus R3 (asfalt)
Rasa tipus R4 (paviment formigó i
vorera)

M

54,400

54,400
54,400

Uts.
Rasa tipus R3 (asfalt)

M²

Llargada

Amplada

10,50

0,40

Alçada

Parcial
4,200

2,50

0,40

1,000

20,00

0,40

Subtotal

8,000
13,200

Total m² ......:
Tall de paviment de formigó, per a pas d'instal·lacions, de 0,4m d'amplada, i posterior reparat
del mateix, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor i transport a abocador
autoritzat. Fins i tot part proporcional de materials auxiliars, senyalització i ballat de seguretat.
Totalment acabat.

13,200

CA

13,200

Uts.

Llargada

Amplada

10,50

0,40

Alçada

Parcial
4,200

30,50
30,50
2,50

0,40
0,40
0,40

12,200
12,200
1,000

20,00

0,40

Subtotal

8,000
37,600

37,600

Total m² ......:
Subministrament i instal·lació de canonada de polietilè reticulat WATTS Microflex Duo, o
similar, de 200 mm de diàmetre, composta per dos tubs de polietilè reticulat (PEX) de 63 mm de
diàmetre i 5,8 mm de gruix, preaïllats tèrmicament amb escuma de PEX i protegits
mecànicament amb tub corrugat de polietilè d'alta densitat, amb barrera antidifusió, per a
conducció soterrada d'aigua en instal.lació centralitzada de calefacció i A.C.S., col·locada sobre
llit o jaç de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada mitjançant equip
manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins els ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins 15 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús p/p d'accessoris d'unió a 2 1/2".
Totalment col·locada i provada.

37,600

Uts.

M

30,500
30,500
61,000

Rasa tipus R1 (sauló)
Rasa tipus R2 (sota paviment
formigó i vorera)
Rasa tipus R3 (asfalt)

2.6

Subtotal

61,000

Rasa tipus R4 (paviment formigó i
vorera)

M

Parcial

61,000

Rasa tipus R2 (sota paviment
formigó i vorera)
Rasa tipus R3 (asfalt)

2.5

Alçada

Total m ......:
Aixecat amb recuperació del material de paviment de vorera existent a l'exterior de l'edifici, amb
mitjans manuals. Fins i tot posterior reposició del material extret. Totalment acabat.
Uts.

M²

Amplada

30,50
30,50

Rasa tipus R2 (sota paviment
formigó i vorera)
Rasa tipus R4 (paviment formigó i
vorera)

2.4

Llargada

PG

2.3

Subtotal

Total m³ ......:
Tall de paviment asfaltic, per a pas d'instal·lacions, de 0,4m d'amplada, posterior reparat del
mateix i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor i transport a abocador
autoritzat. Fins i tot part proporcional de materials auxiliars, senyalització i ballat de seguretat.
Totalment acabat.

-84

2.2

Amidament

Excavació en rases per instal·lacions en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics i
posterior reompliment de les mateixes amb terreny de la pròpia excavació. Fins i tot part
proporcional de materials auxiliars, senyalització i ballat de seguretat. Totalment acabat.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

42,00
10,50

42,000
10,500

30,50

30,500

Subtotal

83,000

83,000

Total m ......:
Subministrament i instal·lació de canonada de polietilè reticulat WATTS Microflex Duo, o
similar, de 200 mm de diàmetre, composta per dos tubs de polietilè reticulat (PEX) de 50 mm de
diàmetre i 4,6 mm de gruix, preaïllats tèrmicament amb escuma de PEX i protegits

83,000
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M³

6

2.1

Amidament Capítol nº 2 Xarxa de calor i abastament serveis
Nº
Ut Descripció

Amidament

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

30,50
2,50

0,40
0,40

1,00
1,00

12,200
1,000

20,00

0,40

1,00

Rasa tipus R3 (asfalt)
Rasa tipus R4 (paviment formigó i
vorera)

2.8

M

21,200

Total m ......:
Subministrament i instal·lació de línia d'alimentació fixe en superfície, des del quadre general
de l'escola fins a la sala de calderes, formada per cables unipolars amb conductors de coure,
RZ1-K (AS) 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de PVC llis
de 75 mm de diàmetre. Inclús p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntada,
connexionada i provada.

21,200

Total m ......:
Subministrament i instal·lació de control soterrada, des de sala calderes biomassa fins a
entrada de cada sala, formada per cable bus CAN 2x2x0,75mm² apantallat i trenat, i cable de
xarxa, categoria 7, apantallat, sota tub protector de polietilè de doble paret, i un altre de reserva,
de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrats en rotllo,
col·locats sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia
i dues caixes d'embornament de 30x30 a cada extrem de la tramada i part proporcional
d'arquetes cada 40m (segons plànol). Totalment muntada, connexionada i provada.

50,000

-84

M

Uts.

Rasa tipus R1 (sauló)
Rasa tipus R2 (sota paviment
formigó i vorera)
Rasa tipus R3 (asfalt)

CA

Rasa tipus R4 (paviment formigó i
vorera)

2.9

M

Ut

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

42,00
10,50

42,000
10,500

30,50
30,50
5,00

30,500
30,500
5,000

Subtotal

20,000

20,00

138,500

138,500

Total m ......:
Subministrament i instal·lació de Línia de control vista, formada per dos cables xarxa, categoria
7, de quatre parells apantallats, dins tub protector de PVC rígid, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil
guia, elements d'unió, colzes, caixes de connexió intermitges i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada.

138,500

Tram vist interior sala biomassa
Tram vist interior Escola (fins a
router)
Tram vist interior sala Casal Poble
Tram Vist interior sala Ajuntament

2.10

8,000
21,200

PG

2.7

Subtotal

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

20,00
66,00

20,000
66,000

20,00
20,00

20,000
20,000

Subtotal

126,000

126,000

Total m ......:
Subministrament i muntatge de pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense
fons, registrable, de 40x40x40 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada
de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de
formigó armat alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar
una càrrega de 125 kN. Fins i tot connexions de tubs i acabaments. Completament acabada,
sense incloure l'excavació ni el reblert de l'extradós.

126,000

Total Ut ......:

4,000

Amidaments de Projecte de caldera de Biomassa i distribució de calor als edificis municipals de Riells i Viabrea

Pàgina 10

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

Uts.

87

6

mecànicament amb tub corrugat de polietilè d'alta densitat, amb barrera antidifusió, per a
conducció soterrada d'aigua en instal.lació centralitzada de calefacció i A.C.S., col·locada sobre
llit o jaç de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada mitjançant equip
manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins els ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins 15 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús p/p d'accessoris d'unió a 2 1/2".
Totalment col·locada i provada.

Amidament Capítol nº 3 Instal·lació Caldera de biomassa i elements complementaris
Nº
Ut Descripció

Amidament

M²

Total Ut ......:
Subministrament i muntatge de sistema antipressió per a porta de la sitja. Format per làmines
de fusta de pi, sense recobriment, de 19 mm d'espessor i 25cm d'alçada, muntades sobre dues
guies laterals formades per dos perfils tipus Z d'acer galvanitzat cargolats al parament vertical.
Uts.

M

Amplada

Alçada

Parcial

1,00

2,20

2,200

Subtotal

2,200

2,200

Total m² ......:
Subministrament i muntatge de passamà de remat lateral pas de les pales del rotor, amb làmina
d'acer inoxidable AISI 304, de 15 cm d'altura. Inclús p/p d’elements de fixació i mitjans auxiliars.

2,200

Total m ......:

19,000

CA

3.1.3

Llargada

1,000

3.2.- Evacuació de fums
3.2.1
Ut
Subministrament i col·locació de xemeneia modular metàl·lica, de doble paret, tipus DINAK DP
o similar, paret interior d'acer inoxidable AISI 316 de 300 mm de diàmetre i paret exterior d'acer
inoxidable AISI 304 de 360mm de diàmetre, amb aïllament entre parets mitjançant manta de
fibra ceràmica d'alta densitat de 25 mm d'espessor, temperatura de treball de 400°C i puntes de
temperatura de fins 1000°C, instal·lada parcialment a l'interior de l'edifici i parcialment a
l'exterior, per evacuació dels productes de la combustió de la caldera de biomassa
(combustible sòlid). Segons plànols. Fins i tot p/p de mitjans auxiliars, de trams rectes, tes,
colzes, adaptadors, abraçadores, suports murals, móduls finals i demés accessoris necessàris.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Formada per:
diàmetre DN250/310
- adaptador a caldera 250 (1 Ut)
- colze de 90º (1 ut)
- tram recte extensible 0,5m (1ut)
- Ampliació 250-300 (1Ut)
diàmetre DN300/360
- T 90º (2 Ut)
- adaptador a caldera 250 (1 Ut)
- limitador de tiratge amb clapeta antiexplosions i amb adaptació a 200 (1 Ut)
- Tap de registre amb col·lector de sutge i connexió a desaiguat (1 Ut)
- tram recte 1m (6 Ut)
- Conus de sortida lliure (1 Ut)
- Abraçadores per a collar la xemeneia a la paret i paravents (en cas que sigui necessari) (3 Ut)
- Abarçaderes i accessoris
Totalment muntada i provada.
Total Ut ......:

1,000

3.3.- Components hidràulics
3.3.1
Ut
Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per a caldera de biomassa
(bomba 2a), format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 12m3/h i alçada manomètrica de 3,55m.c.a, tipus DAB
EVOPLUS B 80/220.40M o similar, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació
electrònica integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió
diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a
Amidaments de Projecte de caldera de Biomassa i distribució de calor als edificis municipals de Riells i Viabrea
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3.1.2

PG

-84

87

6

3.1.- Equip generació d'energia
3.1.1
Ut
Subministrament i instal·lació de caldera per a la combustió d'estelles, 62 a 199 kW, sèrie
WTH200-RA450 de HARGASSNER, o similar, formada per:
- Caldera d'estella tipus HARGASSNER WTH200 o similar, de potència entre 62 i 199Kw, amb
cremador de graella escalonada mòbil, recollidor automàtic de cendres, neteja automàtica de
bescanviadors per mitjà del moviment vertical dels turbuladors, sistema d'alimentació
automàtica amb vis sense fi d'inoxidable, càmara de combustió revestida amb refractari,
encesa automàtica, regulació d'aire primari i secundari, extractor de tir forçat de fums regulat
per variador de freqüència, regulació per sonda lambda, sensor de depresió a la cambra de
combustió, descendratge automàtic fins a dipòsit de cendres i sistema de control lambda
Hatronic o similar per a regular l'emplenat de dipòsit d'inèrcia.
- Sistema d'alimentació i remenament de l'estella, tipus HARGASSNER RA400 o similar, format
per ballestes de 400mm de diàmetre, amb canal obert per a vis sense fi de geometria variable,
2,6m de canal tancat d'alimentació fins a sistema antiretorn de flama, sonda de temperatura en
el canal tancat, motor amb commutació automàtica del sentit de gir per a evitar encallades
d'estella.
- Sistema de seguretat antiretorn flama format per clapeta, o similar, i sensors de temperatura i
depressió.
- Sistema de seguretat per sobretemperatura format per sprinkler amb sonda de temperatura, o
similar.
- Sistema d'alarma i monitorització del funcionament de la caldera mitjançant missatgeria mòbil.
Totalment muntada, connexionada i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: transport, descàrrega i entrada de la caldera a la sala. Replanteig mitjançant plantilla.
Presentació dels elements. Muntatge de la caldera i els seus accessoris. Connexionat amb les
xarxes de conducció d'aigua, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels
productes de la combustió. Replanteig i execució del desguàs. Posada en marxa i formació dels
usuaris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Amidament Capítol nº 3 Instal·lació Caldera de biomassa i elements complementaris
Nº
Ut Descripció

Amidament

3.3.4

Ut

3.3.5

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per a caldera de gasoil (bomba
2b), format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 5,2m3/h i alçada manomètrica de 3,55m.c.a, tipus
DAB Evoplus 80/180M o similar, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació
electrònica integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió
diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb
variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament
classe F.
- Brides o ràcords segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Vàlvula de retenció 2".
- 2 Vàlvules de bola o papallona de 2".
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure.
- p/p d'elements de muntatge (ràcords, matxons, brides, enllaços, maniguets antivibració, etc);
tub d'acer Inox, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

1,000

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre, amb 1 connexió d'entrada i 2 connexions de
sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua,
de 50 mm d'espessor, complet, fins i tot manòmetre, termòmetres, purgat i buidat, minvaments,
ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions.
Totalment muntat, amb connexions establertes i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

1,000

Ut

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de comptador d'energia per a calefacció de raig múltiple, amb
sortida d'impulsos, per a cabal de 15m3/h. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, brides i
elements de connexió, T amb baines per a sonda de temperatura i cablejat. Totalment muntat,
programat i provat.

4,000

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació d'acumulador d'inèrcia estratificat, d'acer negre, 2500 l, tipus
Aquaflex Volter 2500 estratificat o similar, altura 2400 mm, diàmetre 1500 mm, amb aïllament de
100mm i boques de 3". Inclòs vàlvula de buidat i tub fins a desaiguat, purgador, elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.

1,000

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de conjunt de seguretat amb vas d'expansió tancat amb una
capacitat de 300 l, tipus Aquaflex HL-RV 400 o similar, 1980 mm d'altura, 485 mm de diàmetre,
amb rosca de 1 1/2" de diàmetre i 10 bar de pressió, inclòs manòmetre i vàlvula de seguretat
tarada a 3 Bar; p/p d'accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.

2,000

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de bronze, tipus SEI o similar, amb
tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 3", per a una
pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat,
connexionat i provat.

1,000

3.3.6

Ut

3.3.7

Ut

3.3.8

Ut

Ut

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1 1/4" de
diàmetre, tarada a 3 bar de pressió; inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

1,000

3.3.9

Ut

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua per a sistema
de calefacció format per 2 m de tub d'acer inox AISI-304 amb unions premsades, de 22 mm de
diàmetre i 1,2mm d'espessor, col·locada superficialment i vàlvula de tall. Fins i tot p/p

1,000

3.3.10
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1,000

-84

3.3.3

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de DN80, mescladora, d'aseinto, tipus
BELIMO H779R/SV230A-TPC o similar, amb temps actuació 90s, amb actuador de 220 V.; inclòs
ràcords i elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

PG

Ut

CA

3.3.2

87

6

temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb
variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament
classe F.
- Brides DIN segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Vàlvula de retenció 2 1/2".
- 2 Vàlvules de papallona 2 1/2".
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada d'acer inoxidable.
- Cable d'alimentació trifàsica per la bomba.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); tub d'acer Inox DN76,
caixa de connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

Amidament Capítol nº 3 Instal·lació Caldera de biomassa i elements complementaris
Nº
Ut Descripció

Amidament

1,000

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb aixeta mini, amb boia i cargol
de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una
temperatura màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge, aixeta mini, i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat
i provat.

1,000

Total Ut ......:
Subministrament i muntatge de termòmetre submergible. Inclou termòmetre, element de
subjecció, baines, petit material,. Totalment muntat i provat.

13,000

Ut

Ut

Total Ut ......:
Subministrament i muntatge de sonda de temperatura embainada al tub. Inclou sonda, baina,
ràcord de subjecció, T, petit material, calblejat fins a quadre. Totalment muntada i provada.

6,000

3.3.14

Ut

Total Ut ......:
Subministrament i muntatge de pressòstat de seguretat que desconecta la caldera en cas de no
haver-hi fluid. Inclou petit material i calblejat fins a quadre. Totalment muntada i provada.

12,000

3.3.15

Ut

Total Ut ......:
Partida alçada d'instal·lació de desaiguat de la sala de caldera/sitja (segons plànols), format per
una bonera i punts de desaiguat, realitzada amb canonada de PVC llis, sèrie B (UNE-EN 1329-1)
per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb els diàmetres necessaris
per cada punt de servei. Inclús p/p de derivacions individuals, connexions, accessoris i
elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i probada. Sense incloure ajudes de
paleta.

1,000

3.3.16

M

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció,
formada per tub d'acer inoxidable AISI-304 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar,
de 76,1mm de diàmetre i 2mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en
el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de
30mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports
isofònics i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.

1,000

3.3.17

Total m ......:
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció,
formada per tub d'acer inoxidable AISI-304 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar,
de 54mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en
el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de
30mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports
isofònics i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.

30,000

Total m ......:
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció,
formada per tub d'acer inoxidable AISI-304 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar,
de 35mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en
el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de
25mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports
isofònics i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.

46,000

Total m ......:
Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre, de 1 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i
4 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua, de 50 mm d'espessor, complet, fins i tot manòmetre, termòmetres, purgat i buidat,
minvaments, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a
connexions. Totalment muntat, amb connexions establertes i provat per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

26,000

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per a bescanviador de l'escola
(bomba 2c), format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 7,5m3/h i alçada manomètrica de 4,75m.c.a, tipus
DAB Evoplus B 80/220.40M o similar, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació
electrònica integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió

2,000

3.3.13

3.3.18

-84

Ut

PG

3.3.12

CA

Ut

87

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de conjunt d'ompliment de la instal·lació i protecció contra
sobretemperatures a la caldera, des de la xarxa de distribució d'aigua, format per 20 m de
canonada d'acer inoxidable amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 35 i 22 mm de
diàmetre, col·locat superficialment, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica de 9mm, vàlvules de tall, aixeta de jardí, filtre retenidor de residus, vàlvula de
retenció i comptador d'aigua freda. Fins i tot p/p d'elements de muntatge, colzes, tes,
maneguets i altres accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.

3.3.11

M

3.3.19

M

3.3.20

Ut

3.3.21

Ut
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d'elements de muntatge, colzes, tes, maneguets i altres accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de ram
de paleta.

Amidament Capítol nº 3 Instal·lació Caldera de biomassa i elements complementaris
Nº
Ut Descripció

Amidament

Ut

3.3.24

3.3.25

1,000

Total Ut ......:
Subministrament i muntatge de Vàlvula de papallona de ferro colat, DN80 , tipus SEI o similar.
Fins i tot part proporcional de brides.
Totalment muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.

1,000

Ut

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2", tipus
Genebre o similar; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.

3,000

Ut

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4", tipus
Genebre o similar; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.

7,000

3.3.26

Ut

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2", tipus genebre o
similar. Totalment muntada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.

1,000

3.3.27

Ut

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb rosca de 2", tipus SEI
o similar.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.

1,000

3.3.28

Ut

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència
130 kW, pressió màxima de treball 6 bar i temperatura màxima de 100°C, inclòs vàlvules de tall,
manòmetres, termòmetres, elements de muntatge, aïllament tèrmic i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

1,000

3.3.29

Ut

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de comptador d'energia per a calefacció de raig múltiple, per a
cabal de 10m3/h. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, brides i elements de connexió, T
amb baines per a sonda de temperatura i cablejat. Totalment muntat, programat i provat.

1,000
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3.3.23

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per a xarxa de calor (bomba
2d), format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 6,3m3/h i alçada manomètrica de 11,3m.c.a, tipus DAB
Evoplus B 150/250.40M o similar, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació
electrònica integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió
diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb
variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament
classe F.
- Brides o ràcords segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Vàlvula de retenció 2".
- 2 Vàlvules de bola o papallona de 2".
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure.
- p/p d'elements de muntatge (ràcords, matxons, brides, enllaços, maniguets antivibració, etc);
tub d'acer Inox, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); tub dacer al carboni
DN54, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

PG

Ut

CA

3.3.22

-84

87

6

diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb
variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament
classe F.
- Brides o ràcords segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Vàlvula de retenció 2".
- 2 Vàlvules de bola o papallona de 2".
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure.
- p/p d'elements de muntatge (ràcords, matxons, brides, enllaços, maniguets antivibració, etc);
tub d'acer Inox, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); tub dacer al carboni
DN54, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

Amidament Capítol nº 3 Instal·lació Caldera de biomassa i elements complementaris
Nº
Ut Descripció

Amidament

Ut

Ut

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de Maniguet antielectrolític, d'1 1/4" de diàmetre nominal, amb
rosca femella als 2 extrems, muntat superficialment.

1,000

3.3.31

M

Total Ut ......:
Actuació de desplaçament de Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 110 mm de diàmetre, unió
enganxada amb adhesiu.

6,000

3.3.32

Total m ......:

6,000

87
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3.3.30

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 2", 0-10V; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

1,000

M

3.4.4

Ut

1,000

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de Línia de control vista, formada per dos cables xarxa, categoria
7, de quatre parells apantallats, dins tub protector de PVC rígid, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil
guia, elements d'unió, colzes, caixes de connexió intermitges i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada.

1,000

Total m ......:
Subministrament i muntatge de unitat de control de xarxa de calor i instal·lació interior de la
Sala de calderes de biomassa, tipus loxone o similar, dins armari de polièster IP65 tipus RITTAL
KS o similar.
Inclou: armari, sondes amb baina, comptador elèctric, emissor SMS, SAI, router,
transformadors, cablejat, muntatge, programació, manuals d'usuari, formació als usuaris,
posada en marxa i demés lemenents necessaris per al correcte funcionament i compliment de
les prescripcions definides a la memòria i plànols.

14,000

Total Ut ......:

1,000

3.5.- Protecció contra incendis
3.5.1
Ut
Subministrament i instal·lació de dipòsit, d'acer negre, 100 l. Inclòs vàlvules de tall, elements de
muntatge, circuit d'alimentació des de xarxa de CU DN 22 amb armaflex de 19mm, i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat, sense incloure ajuts de ram de paleta.
Total Ut ......:
Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb
pressió incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i
mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Totalment instal·lat.

1,000

Ut

Ut

Total Ut ......:
Subministrament i col·locació de placa de senyalització d'equips contra incendis, en poliestirè
fotoluminiscent, de 210x210 mm.

1,000

3.5.3

Ut

Total Ut ......:
Subministrament i col·locació de placa de senyalització de mitjans d'evacuació, en poliestirè
fotoluminiscent, de 210x210 mm.

1,000

3.5.4

Ut

Total Ut ......:
Central de detecció automàtica d'incendis, convencional, microprocessada, de 2 zones de
detecció.

1,000

3.5.5

Total Ut ......:

1,000

3.5.6

Ut

Detector tèrmic antideflagarant,, de ABS color blanc, model DT2 "GOLMAR".

Ut

Total Ut ......:
Sirena electrònica, de ABS color vermell, per muntatge exterior, amb senyal òptica i acústica i
rètol "FOC".

1,000

3.5.7

Total Ut ......:

1,000

3.5.8

Ut

Polsador d'alarma convencional de rearmament manual.
Total Ut ......:

1,000

3.5.2
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3.4.3

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de comptador elèctric trifàsic per pulsos per a interconnectar
amb el sistema de control

PG

Ut

CA

3.4.2

-84

3.4.- Instal·lacio elèctrica i de control
3.4.1
Ut
Subministrament i instal·lació elèctrica interior en la sala de calderes de biomassa. Inclou
circuits interiors amb cablejat lliure d'halògens i reduïda emissió de fums, 450/750V, tipus
H07Z1-K (AS), sota tub protector de gris dur i canal, il·luminació mitjançant dos fluorescents de
2x36W tipus OSRAM o similar, il·luminació d'emergència, alimentació bombes dispositius,
mecanismes de superfície tipus simon o similar, interruptor exterior de la sala dins caixa
d'emergència, subquadre dins armari tipus RITTAL KS o similar per a 72 mòduls, i aparamenta
sobre carril DIN tipus Hager o similar (segons plànols i esquema unifilar). Inclou també
interruptors de capçalera al subquadre general de l'edifici nou i interruptor exterior de la sala de
calderes.
Inclou quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació (segons indicacions
esquema unifilar). Totalment montada, connexionada i provada.

Amidament Capítol nº 4 Elements i treballs de connexió a la Sala Tècnica Ajuntament
Nº
Ut Descripció
M

4.2

Ut

4.3

Ut

4.4

Ut

4.5

Ut

4.6

Ut

4.7

Ut

Amidament

Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció,
formada per tub d'acer inoxidable AISI-304 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar,
de 42mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en
el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de
30mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de muntatge, suports isofònics a sostre, colzes, tes,
maniguets, racords i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
18,000

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2", tipus
genebre o similar, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.

1,000

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb rosca de 1 1/2", tipus
SEI o similar.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.

6,000

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/2", tipus
genebre o similar. Totalment muntada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.

2,000

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb aixeta mini, amb boia i cargol
de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una
temperatura màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge, aixeta mini, i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat
i provat.

2,000

Total Ut ......:
Subministrament i muntatge de sonda de temperatura embainada al tub. Inclou sonda, baina,
ràcord de subjecció, T, petit material, calblejat fins a quadre. Totalment muntada i provada.

4,000

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de comptador d'energia per a calefacció de raig múltiple, per a
cabal de 3,5m3/h. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, brides i elements de connexió, T
amb baines per a sonda de temperatura i cablejat. Totalment muntat, programat i provat.

6,000

Ut

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 1 1/2", 0-10V; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

1,000

Ut

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 1 1/2", tot/res, amb motor elèctric de 220
V; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

1,000

Ut

Ut

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de Maniguet antielectrolític, d'1 1/2" de diàmetre nominal, amb
rosca femella als 2 extrems, muntat superficialment.

1,000

4.11

M

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de Línia de control vista, formada per dos cables xarxa, categoria
7, de quatre parells apantallats, dins tub protector de PVC rígid, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil
guia, elements d'unió, colzes, caixes de connexió intermitges i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada.

2,000

4.12

Ut

Total m ......:
Subministrament i muntatge de unitat de control de xarxa de calor i instal·lació interior de
l'Edifici Ajuntament, tipus loxone o similar, dins armari de polièster IP65 tipus RITTAL KS o
similar.
Inclou: armari, sondes amb baina, comptador elèctric, elements descrits a l'annex 8 del
projecte, cablejat, muntatge, programació, manuals d'usuari, formació als usuaris i posada en
marxa.

12,000

4.13

Total Ut ......:

1,000

4.9

4.10

PG

CA

4.8

-84

Total m ......:
Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència
60 kW, pressió màxima de treball 6 bar i temperatura màxima de 100°C, inclòs vàlvules de tall,
manòmetres, termòmetres, elements de muntatge, aïllament tèrmic i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
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4.1

Amidament Capítol nº 4 Elements i treballs de connexió a la Sala Tècnica Ajuntament
Nº
Ut Descripció
Ut

Amidament

Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de pressió diferencial, amb cos de llautó,
pressió màxima 10 bar, pressió de tara entre 50 i 500 mbar, temperatura màxima 120°C,
connexions femella-femella de 1 1/4" de diàmetre; inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Total Ut ......:

1,000
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4.14

Amidament Capítol nº 5 Elements i treballs connexió Sala Casal poble
Nº
Ut Descripció
M

5.2

Ut

5.3

Ut

5.4

Ut

5.5

Ut

5.6

Ut

5.7

Ut

Amidament

Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció,
formada per tub d'acer inoxidable AISI-304 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar,
de 42mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en
el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de
30mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de muntatge, suports isofònics a sostre, colzes, tes,
maniguets, racords i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2", tipus
genebre o similar, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.

1,000

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb rosca de 1 1/2", tipus
SEI o similar.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.

4,000

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/2", tipus
genebre o similar. Totalment muntada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.

2,000

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb aixeta mini, amb boia i cargol
de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una
temperatura màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge, aixeta mini, i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat
i provat.

2,000

Total Ut ......:
Subministrament i muntatge de sonda de temperatura embainada al tub. Inclou sonda, baina,
ràcord de subjecció, T, petit material, calblejat fins a quadre. Totalment muntada i provada.

4,000

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 1 1/2", 0-10V; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

4,000

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 3" DN 80 mm de diàmetre, de 0,5 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i
2 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua, de 50 mm d'espessor, complet, fins i tot manòmetre, termòmetres, minvaments,
ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions.
Totalment muntat, amb connexions establertes i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

1,000

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4", tipus
Genebre o similar; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.

2,000

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua calenta de lectura directa, de raig simple,
amb emissor d'impulsos, per a cabal nominal 1,5 m³/h, de 15 mm de diàmetre nominal,
dimensions 110x70x90 mm, temperatura màxima 90°C, pressió màxima 10 bar, cabal màxim 3
m³/h, longitud del cable 1,5 m; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per
el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

4,000

Total Ut ......:
Subministrament i instal·lació de Línia de control vista, formada per dos cables xarxa, categoria
7, de quatre parells apantallats, dins tub protector de PVC rígid, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil
guia, elements d'unió, colzes, caixes de connexió intermitges i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada.

2,000

Total m ......:
Subministrament i muntatge de unitat de control de xarxa de calor i instal·lació interior de
l'Edifici Casal del poble, tipus loxone o similar, dins armari de polièster IP65 tipus RITTAL KS o
similar.

12,000

PG

-84

12,000

Ut

Ut

5.10

Ut

5.11

Ut

5.12

M

5.13

Ut
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5.9

Total m ......:
Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència
60 kW, pressió màxima de treball 6 bar i temperatura màxima de 100°C, inclòs vàlvules de tall,
manòmetres, termòmetres, elements de muntatge, aïllament tèrmic i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

CA

5.8

87

6

5.1

Amidament Capítol nº 5 Elements i treballs connexió Sala Casal poble
Nº
Ut Descripció

Amidament

Total Ut ......:

1,000
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6

Inclou: armari, sondes amb baina, comptador elèctric, elements descrits a l'annex 8 del
projecte, cablejat, muntatge, programació, manuals d'usuari, formació als usuaris i posada en
marxa.

Amidament Capítol nº 6 Control de qualitat
Nº
Ut Descripció

Amidament

Assaig sobre una mostra de formigó sense D.O.R. amb determinació de: consistència del
formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica
a compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació de sis provetes,
curat, escairament i ruptura a compressió.
Uts.

Llargada

1
1

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1,000
1,000
2,000

2,000

Total Ut ......:

2,000
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Sèrie de fonamentació
Sèrie de murs

6

Ut

87

6.1

Amidament Capítol nº 7 Seguretat i salut
Nº
Ut Descripció

Amidament

Partida Alçada de Seguretat i Salut Construcció

7.2

P.a. Partida alçada de seguretat i salut instal·lacions

6

Pa

Total Pa ......:

1,000

Total p.a. ......:

1,000
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Projecte d’instal·lació d’una caldera centralitzada de biomassa i distribució de calor als edificis municipals de Riells i Viabrea

Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial

Projecte d’instal·lació d’una caldera
centralitzada de biomassa i distribució
de calor als edificis municipals de Riells
i Viabrea
V.1 PRESSUPOST I RESUM

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876
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Document V. Pressupost, justificació
i quadres de preus
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Num.

Preu (€)

Total (€)

1,000

65,53

65,53

1,000

203,59

203,59

0,400

368,42

147,37

1,000

29,93

29,93

21,693

8,00

173,54

0,405

19,13

7,75

4,200

118,57

497,99

Denominació

Quantitat

Ut

1.1.2 DIC020

Ut

1.1.3 DDS030b

m³

1.1.4 DPP020

Ut

Desmuntatge de xarxa d'instal·lació
elèctrica interior fixada en superfície, amb
recuperació del material per a poder ser
instal·lat en un altre emplaçament; amb
mitjans manuals i càrrega manual del
material desmuntat sobre camió o
contenidor. Fins i tot p/p d'eliminació de
quadre general de comandament i
protecció, cablejat, mecanismes, caixes i
altres accessoris superficials, elements
il·luminació, neteja, aplec, retirada i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Desmuntatge de les calderes de gasoil,
xemeneies i instal·lacions hidràuliques,
identificant les canonades i actuant amb
cura per a poder tornar a emplaçar els
elements desmuntats. Fins i tot part
proporcional de neteja, reubicació dels
elements, càrrega i transport dels
elements que no tinguin ús fins a
abocador autoritzat.
Demolició de llosa de fonamentació de
formigó en massa, de fins a 1,5 m de
profunditat màxima, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Desmuntatge amb recuperació del
material per a poder ser emprat a
posteriori, de fulla guies i marc de porta
interior de pas de fusteria de fusta,
corredissa, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als
quals està subjecta. Fins i tot part
proporcional de mitjans auxiliars, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat sobre camió o
contenidor, així com reparació dels
possibles danys que es puguin realitzar
en l'actuació.
Formació d'obertura de buit en partició
interior de fàbrica vista, formada per bloc
de formigó de 20 cm d'espessor, amb
martell pneumàtic i mitjans auxiliars,
càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor i transport a abocador
autoritzat. Sense afectar a l'estabilitat de
la partició o dels elements constructius
contigus. Posterior remat dels forats amb
morter. Fins i tot p/p de tall previ amb
mola angular equipada amb disc de tall,
neteja, aplec, retirada i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor,
transport a abocador autoritzat, així com
reparació dels possibles danys que es
puguin realitzar en l'actuació.
Formació d'obertura en forjat i coberta per
a pas de xemeneia. Es prestarà especial
atenció a la impermeabilització de
l'actuació. Amb martell pneumàtic i
mitjans auxiliars, càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor i
transport a abocador autoritzat. Posterior
remat dels forats amb morter. Fins i tot
p/p de tall previ amb mola angular
equipada amb disc de tall, neteja, aplec,
retirada i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, transport a abocador
autoritzat, així com reparació dels
possibles danys que es puguin realitzar
en l'actuació.
Subministrament i col·locació de biga
prefabricada de formigó armat tipus I, de
80 cm d'alçària i 20 cm d'amplada
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1.1.1 DIE060

1.1.5 DPT011

m²

1.1.6 DQA070

m²

1.1.7 EPV010b

m
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1.1 Condicionament sala calderes
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Num.

Preu (€)

Total (€)

6,000

34,67

208,02

10,200

26,71

272,44

3,000

34,77

104,31

1,540

24,79

38,18

7,000

27,72

194,04

m²

1.1.9 FFZ010

m²

Quantitat

1.1.10 IVN023

Ut

1.1.11 ADR030

m³

1.1.12 ANS010c

m²
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1.1.8 FFZ020

Denominació
d'ànima, amb un moment flector màxim
de 850 kN·m. Fins i tot part proporcional
de mitjans auxiliars, muntatge mitjançant
grua, connexió amb pilars en els quals es
dóna suport i execució dels
estintolaments necessaris.
Execució de fulla de 20 cm d'espessor de
fàbrica, en tancament, de bloc buit de
formigó, per revestir, color gris, 40x20x20
cm, resistència normalitzada R10 (10
N/mm²), rebuda amb morter de ciment
M-7,5, amb recolzament mínim de les 2/3
parts del bloc sobre el forjat, o sobre
angulars d'acer laminat galvanització en
calenta fixats als fronts de forjat si, per
errors d'execució, el bloc no dóna suport
els seus 2/3 parts sobre el forjat. Inclús
p/p de mitjans auxiliars, de minvaments,
trencaments, lligades, revestiment dels
fronts de forjat amb plaquetes de formigó,
col·locades amb morter d'alta adherència,
trobament amb pilars, formació de
cantonades, parapets de coberts,
formació de llindes mitjançant peces
llinda amb armadura i massissat de
formigó, brancals i queixals, junts de
dilatació, execució de trobades i punts
singulars.
Execució de fulla exterior de 14 cm
d'espessor de fàbrica, en tancament de
façana, de maó ceràmic buit (H-16), per
revestir, 24x19x14 cm, rebuda amb
morter de ciment M-5, amb recolzament
mínim dels 2/3 parts del maó sobre el
forjat, o sobre angulars d'acer laminat
galvanització en calenta fixats als fronts
de forjat si, per errors d'execució, el maó
no dóna suport els seus 2/3 parts sobre el
forjat. Inclús p/p de minvaments,
trencaments, lligades, revestiment dels
fronts de forjat amb peces ceràmiques,
col·locades amb morter d'alta adherència,
trobada amb pilars, formació de
cantonades, parapets de coberta,
formació de llindes mitjançant obra de
fàbrica amb armadura d'acer corrugat,
brancals i queixals, junts de dilatació,
execució de trobades i punts singulars.
Subministrament i muntatge de reixeta
rectangular de formigó, amb lamel·les
horitzontals fixes, de 200x400 mm, per
ventilació natural, amb reixa antiocells.
Fins i tot part proporcional de mitjans
auxiliars. Totalment muntada.
Formació de base de paviment
d'anivellament a la sala de calderes,
mitjançant reblert amb grava de 20 a 30
mm de diàmetre; i compactació en
tongades successives de 30 cm
d'espessor màxim amb picó vibrant de
guiat manual, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501 (assaig no
inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega,
transport i descàrrega a peu de tall dels
àrids a utilitzar en els treballs de reblert i
humectació dels mateixos.
Formació de solera de formigó armat de
18 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/I fabricat en central, i
abocament des de camió, i malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura
de repartiment, col·locada sobre
separadors homologats, per servir de

6

Ut

87

Codi
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Num.

Preu (€)

Total (€)

24,480

15,33

375,28

6,600

12,95

85,47

118,900

10,34

1.229,43

1,000

310,23

310,23

Denominació

Quantitat

base a un paviment, acabat superficial
mitjançant remolinador mecànic;
recolzada sobre capa base existent.
Inclús p/p de mitjans auxiliars, de
preparació de la superfície de
recolzament del formigó, estès i vibrat del
formigó mitjançant regla vibrant, formació
de juntes de formigonat i panell de
poliestirè expandit de 2 cm d'espessor
per a l'execució de juntes de contorn,
col·locat al voltant de qualsevol element
que interrompi la sola, com pilars i murs;
embroquetat o connexió dels elements
exteriors (marcs de pericons, boneres,
caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota la solera;
i serrat de les juntes de retracció, per
mitjans mecànics, amb una profunditat de
1/3 de l'espessor de la solera. Fins i tot
part proporcional d'execició dels escalons
d'accés a la sala.
Formació de revestiment continuu de
morter de ciment M-5, a bona vista, de 15
mm de gruix, aplicat sobre un parament
vertical, amb acabat superficial brunyit.
Inclús p/p de mitjans auxiliars, de
col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents i en els frons de forjat,
a un 20% de la superfície del parament,
formació de juntes, racons, mestres amb
separació entre elles no superior a tres
metre, arestes, queixals, brancals, llindes,
acabaments en els trobament amb
paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.
Formació de revestiment continu interior
de guix, a bona vista, sobre parament
vertical, de fins 3 m d'alçària, de 15 mm
de gruix, format per una primera capa de
guarnit amb pasta de guix de construcció
B1, aplicat sobre els paraments a revestir
i una segona capa d'arrebossat amb
pasta de guix d'aplicació en capa fina C6,
que constitueix la finalització o rematada,
amb mestres solament en les
cantonades, racons, guarniment de buits i
mestres intermèdies per que la separació
entre elles no sigui superior a 3 m. Inclús
p/p de col·locació de cantoneres de
plàstic i metall amb perforacions,
acabaments amb entornpeu, formació
d'arestes i racons, formació d'arestes i
racons, col·locació de malla de fibra de
vidre antiàlcalis per a reforç de trobades
entre materials diferents a un 10% de la
superfície del parament i muntatge,
desmuntatge i retirada de bastides.
Formació de capa de pintura plàstica amb
textura llisa, color blanc, acabat mat,
sobre paraments horitzontals i verticals
interiors de morter de ciment, mitjançant
l'aplicació d'una mà de fons d'emulsió
acrílica aquosa com fixador de superfície i
dues mans d'acabat amb pintura plàstica
en dispersió aquosa tipus II segons UNE
48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà).
Inclús p/p de preparació del suport
mitjançant neteja, de mitjans auxiliars, de
protecció de fusteries i altres elements
contigus, i neteja posterior a l'actuació.
Barret rectangular de xapa lacada de
color negre per a xemeneia conjunta de
dues sortides de fums. Totalment muntat,
fins i tot part proporcional d'ajudes de
paleteria.
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1.1.14 RPG010

m²
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Num.

Preu (€)

Total (€)

2,640

93,02

245,57

43,260

1,95

84,36

8,500

32,49

276,17

8,500

29,60

251,60

22,289

20,27

451,80

45,011

25,00

1.125,28

4,635

30,39

140,86

12,360

9,91

122,49

51,176

7,07

361,81

Denominació

Quantitat

m³

Demolició de sabata correguda de
formigó armat, de fins a 1,5 m de
profunditat màxima, amb retroexcavadora
amb martell picador i equip de oxitall, i
càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor i transport a abocador
autoritzat. Fins i tot part proporcional de
neteja, senyalització mitjans auxiliars.
1.2.2 ADD010
m³
Desmunt en terra, per donar al terreny la
rasant d'explanació prevista, fent servir
els mitjans mecànics. Inclús càrrega dels
productes de l'excavació sobre camió. La
terra s'emprarà en altres actuacions a la
mateixa obra.
1.2.3 DUX020b
m²
Tall i demolició de paviment de formigó, i
posterior reparat del mateix, i càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor i transport a abocador
autoritzat. Fins i tot part proporcional
d'actuacions prèvies, cates pel pas
d'instal·lacions, senyalització i mitjans
auxiliars.
1.2.4 DRS010b
m²
Aixecat amb recuperació del material de
paviment de vorera existent a l'exterior de
l'edifici, amb mitjans manuals. Fins i tot
posterior reposició del material extret.
1.2.5 ADE010
m³
Excavació de terres a cel obert per a
formació de rases per fonamentacions
fins a una profunditat de 2 m, en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics,
fins a aconseguir la cota de profunditat
indicada en el Projecte. Inclús transport
de la maquinària, repassat de paraments i
fons d'excavació, extracció de terres fora
de l'excavació, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió. La terra
obtinguda s'emprarà a la mateixa obra en
actuacions posteriors.
1.2.6 ADR020
m³
Formació de reblert amb tot-u natural
calcari, en extradós de mur de formigó; i
compactació en tongades successives de
30 cm d'espessor màxim amb safata
vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501
(assaig no inclòs en aquest preu). Inclús
càrrega, transport i descàrrega a peu de
tall dels àrids a utilitzar en els treballs de
reblert i humectació dels mateixos.
1.2.7 AMC010
m³
Formació de rebliment a cel obert amb
tot-u artificial granític, i compactació al
95% del Proctor Modificat amb
compactador tàndem autopropulsat, en
capes de 30 cm de gruix, fins assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, per a millora de les propietats
resistents del terreny de suport de la
fonamentació.
1.2.8 ADP010
m³
Terraplenament i compactació per a
fonament de terraplè amb material de la
pròpia excavació, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat.
1.3 Fonamentació, Estructura i lloses
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1.2.1 DDS030

1.3.1 ANE010

m²

Emmacat de 10 cm en caixa per base de
solera. Formació d'emmacat de 10 cm
d'espessor en caixa per base de solera,
mitjançant reblert i estès en tongades
d'espessor no superior a 20 cm de graves
procedents de pedrera calcària de 40/80
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Preu (€)

Total (€)

8,018

144,99

1.162,53

16,995

41,38

703,25

11,272

293,63

3.309,80

19,600

59,58

1.167,77

1.3.3 ANS010e

m²

CA

1.3.4 EHM010b

m³

1.3.5 ANS010

m²

6
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Quantitat

PG

1.3.2 CSV010

Denominació
mm; i posterior compactació mitjançant
equip manual amb safata vibrant, sobre
l'esplanada homogènia i anivellada (no
inclosa en aquest preu). Inclús càrrega,
transport i descàrrega a peu de tall dels
àrids a utilitzar en els feines de reblert i
regat dels mateixos.
Formació de sabata correguda de
fonamentació, de formigó armat,
realitzada en excavació prèvia, amb
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central
amb additiu hidròfug, i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 75
kg/m³. Inclús p/p de separadors,
passa-tubs per a pas d'instal·lacions i
armadures d'espera dels pilars o altres
elements.
Formació de solera de formigó armat de
20 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb
additiu hidròfug, i abocament des de
camió, i malla electrosoldada ME 20x20
Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
com a armadura de repartiment,
col·locada sobre separadors homologats,
amb acabat superficial mitjançant
remolinador mecànic; recolzada sobre
capa base existent (no inclosa en aquest
preu). Inclús p/p de preparació de la
superfície de recolzament del formigó,
estès i vibrat del formigó mitjançant regla
vibrant, formació de juntes de formigonat i
panell de poliestirè expandit de 2 cm
d'espessor per a l'execució de juntes de
contorn, col·locat al voltant de qualsevol
element que interrompi la sola, com pilars
i murs; embroquetat o connexió dels
elements exteriors (marcs de pericons,
boneres, caixes sifòniques, etc.) de les
xarxes d'instal·lacions executades sota la
solera; i serrat de les juntes de retracció,
per mitjans mecànics, amb una
profunditat de 1/3 de l'espessor de la
solera i posterior segellat amb massilla
elàstica.
Formació de mur de formigó d'entre 20 i
35cm de gruix mitjà, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb
additiu hidròfug, i abocament amb cubilot,
i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 80 kg/m³, executat
en condicions complexes. Muntatge i
desmuntatge del sistema d'encofrat a
dues cares dels murs de fins 3 m
d'alçària, amb taulers aglomerats
hidrofugants de 22 mm d'espessor amb
acabat vist. Inclús p/p de formació de
junts, separadors, distanciadors per a
encofrats i accessoris, encofrat per a pas
d'instal·lacions i tapat d'orificis resultants
després de la retirada de l'encofrat.
Formació de solera de formigó armat de
25 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb
additiu hidròfug i colorant marró, i
abocament amb cubilot, i doble malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 12-12 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura
de repartiment, col·locada sobre
separadors homologats, amb acabat
superficial mitjançant remolinador
mecànic; recolzada sobre capa base
existent (no inclosa en aquest preu).
Inclús p/p de preparació de la superfície
de recolzament del formigó, estès i vibrat
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Preu (€)

Total (€)

14,000

18,36

257,04

27,000

13,83

373,41

27,000

9,17

247,59

22,390

64,42

1.442,36

Ut

Denominació

Quantitat

1.4 Impermeabilització
m

Subministrament i muntatge de canonada
soterrada de drenatge, amb una pendent
mínima del 0,50%, per a captació
d'aigües subterrànies, de tub ranurat de
PVC de doble paret, l'exterior corrugada i
la interior llisa, color teula RAL 8023, amb
ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall
del corrugat, per drenatge, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre,
segons UNE-EN 13476-1, longitud
nominal 6 m, unió per copa amb junta
elàstica d'EPDM, col·locada sobre solera
de formigó en massa HM-20/B/20/I, de 10
cm de gruix, en forma de bressol per
rebre el tub i formar els pendents. inclús
p/p de junts; reblert lateral i superior fins a
25 cm per sobre de la generatriu superior
del tub amb grava filtrant sense
classificar, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases per
sobre de la grava filtrant. Totalment
muntada, connexionada a la xarxa de
sanejament i provada mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Formació d'impermeabilització de mur de
soterrani o estructura soterrada, per la
seva cara exterior, mitjançant làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS,
tipus LBM(SBS) - 40 - FV, massa nominal
4 kg/m², amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 100 g/m², acabada amb film
plàstic termofusible en ambdues cares,
prèvia emprimació amb emulsió asfàltica
estable (rendiment: 0,5 kg/m²). Fins i tot
p/p de neteja i preparació de la superfície,
cavalcaments i bandes de reforç en la
coronació i en el lliurament al peu del mur
en la seva trobada amb la fonamentació.
Formació de drenatge de mur de
soterrani o estructura soterrada, per la
seva cara exterior, mitjançant làmina
drenant nodular de polietilè d'alta densitat
(PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 mm
d'altura, amb geotèxtil de polipropilè
incorporat, resistència a la compressió
150 kN/m² segons UNE-EN ISO 604,
capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa
nominal 0,7 kg/m²; subjecte al parament
vertical mitjançant fixacions mecàniques
(6 ud/m²), amb els nòduls contra el mur
prèviament impermeabilitzat. Fins i tot p/p
de neteja i preparació de la superfície,
cavalcaments horitzontals i verticals,
rematades de cantonades i racons i
col·locació de perfil metàl·lic de rematada
superior (0,3 m/m²).

CA

PG

1.4.1 ASD010

1.4.2 NIM011

m²

1.4.3 NIM040

m²

1.5 Coberta
1.5.1 EHU010b

m²

Formació d'estructura de formigó armat,
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del formigó mitjançant regla vibrant,
formació de juntes de formigonat i panell
de poliestirè expandit de 2 cm d'espessor
per a l'execució de juntes de contorn,
col·locat al voltant de qualsevol element
que interrompi la sola, com pilars i murs;
embroquetat o connexió dels elements
exteriors (marcs de pericons, boneres,
caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota la solera;
i serrat de les juntes de retracció, per
mitjans mecànics, amb una profunditat de
1/3 de l'espessor de la solera i posterior
segellat amb massilla elàstica. Fins i tot
part proporcional de reforços d'armadura
de lligat amb el mur i sostre de la sitja.
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Num.

Preu (€)

Total (€)

0,200

270,36

54,07

1,000

2.029,72

2.029,72

12,000

80,74

968,88

48,320

34,67

1.675,25

Ut

Denominació

Quantitat

1.6.1 FFZ020b

m²

Execució de fulla de 20 cm d'espessor de
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realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central amb additiu hidròfug, i
abocament amb cubilot, amb un volum
total de formigó en sostre i bigues de
0,128 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500
S en zona de reforç de negatius i
connectors de biguetes i cèrcols i bigues,
amb una quantia total 11 kg/m²,
constituïda per: FORJAT
UNIDIRECCIONAL: horitzontal, de cantell
25 = 20+5 cm; sistema d'encofrat continu
amb puntals, sotaponts metàl·lics i
superfície encofrant de fusta tractada
reforçada amb barnilles i perfils; bigueta
pretensada T-18; revoltó de formigó,
60x20x20 cm, inclús p/p de peces
especials; capa de compressió de 5 cm
de gruix, amb armadura de repartiment
formada per malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080; bigues planes; altura lliure de
planta de fins a 3 m. Rematada en vora
de forjat amb motlle de poliestirè expandit
per cornisa. Inclús p/p de cèrcols
perimetrals de planta. Sense incloure
repercussió de pilars.
1.5.2 EHM010
m³
Formació de muret pararodes de formigó
de 20 cm de gruix mitjà, realitzat amb
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central,
i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 50 kg/m³, executat en
condicions complexes. Muntatge i
desmuntatge del sistema d'encofrat a
dues cares dels murs de fins 3 m
d'alçària, amb plafons metàl·lics modulars
amb acabat tipus industrial per revestir.
Inclús p/p de formació de junts,
separadors, distanciadors per a encofrats
i accessoris, i tapat d'orificis resultants
després de la retirada de l'encofrat.
1.5.3 UVP010
Ut
Subministrament i muntatge d'obertura
corredissa per a sostre, metàl·lica
formada per estructura d'acer galvanitzat i
plafons de panell sandwich de color
marró, d'una fulla corredissa sobre guies,
dimensions 350x350 cm, amb laterals
amb reixeta ventilada, per descàrrega de
biomassa, d'obertura manual i tancament
amb pany. Fins i tot part proporcional de
suports per a guies, anivellament, topalls,
manetes, candau per a tancament amb
clau i elements auxiliars. Totalment
muntada i provada.
1.5.4 FDD010
m
Subministrament i muntatge de barana
recta en forma de L de façana de 100 cm
d'altura formada per: bastidor compost de
barana superior i inferior de tub quadrat
de perfil buit d'acer laminat en fred de
20x20x1,5 mm i muntants de tub quadrat
de perfil buit d'acer laminat en fred de
20x20x1,5 mm amb una separació de 100
cm entre ells; pany per reblert dels buits
del bastidor compost de barrots verticals
de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat
en fred de 20x20x1,5 mm amb una
separació de 10 cm i passamans de tub
quadrat de perfil buit d'acer laminat en
fred de 20x20x1,5 mm, fixada mitjançant
cargolats en obra de fàbrica. Fins i tot
part proporcional d'anclatges, d'obertura
de pas per la corredissa amb reforços
pertinents i mitjans auxiliars. Totalment
muntada.
1.6 Tancaments, Obertures i portes
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Preu (€)

Total (€)

33,220

19,46

646,46

70,400

12,92

909,57

1,000

465,09

465,09

Denominació

Quantitat

fàbrica, en tancament, parcialment de de
bloc buit de formigó (amb el primer metre
d'alçada de bloc armat i emplenat), per
revestir, color gris, 40x20x20 cm,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²),
rebuda amb morter de ciment M-7,5, amb
recolzament mínim de les 2/3 parts del
bloc sobre el forjat, o sobre angulars
d'acer laminat galvanització en calenta
fixats als fronts de forjat si, per errors
d'execució, el bloc no dóna suport els
seus 2/3 parts sobre el forjat. Inclús p/p
de mitjans auxiliars, de minvaments,
trencaments, lligades, revestiment dels
fronts de forjat amb plaquetes de formigó,
col·locades amb morter d'alta adherència,
trobament amb pilars, formació de
cantonades, parapets de coberts,
formació de llindes mitjançant peces
llinda amb armadura i massissat de
formigó, brancals i queixals, junts de
dilatació, execució de trobades i punts
singulars.
Formació de revestiment continuu de
morter de ciment M-5, a bona vista, de 15
mm de gruix, aplicat sobre un parament
vertical, amb acabat superficial brunyit.
Inclús p/p de mitjans auxiliars, de
col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents i en els frons de forjat,
a un 20% de la superfície del parament,
formació de juntes, racons, mestres amb
separació entre elles no superior a tres
metre, arestes, queixals, brancals, llindes,
acabaments en els trobament amb
paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.
Formació en façanes de capa d'acabat
amb pintura plàstica, color a escollir,
textura llisa, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons de pintura autonetejable,
basada en resines de Pliolite i dissolvents
orgànics, com a fixador de superfície, i
dues mans d'acabat amb pintura plàstica
llisa, acabat mat, diluït amb un 10%
d'aigua, a base d'un copolímer
acrílic-vinílic, impermeable a l'aigua de
pluja i permeable al vapor d'aigua,
antifloridura, (rendiment: 0,1 l/m² cada
mà). També p/p de preparació i neteja
prèvia del suport de morter industrial, en
bon estat de conservació, mitjançant
raspalls o elements adequats i fegat de
petites adherències i imperfeccions
formació de junts, racons, arestes i
acabaments en les trobades amb
paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície, de
mitjans auxiliars, de protecció de fusteries
i altres elements contigus, i neteja
posterior a l'actuació.
Subministrament i col·locació de porta de
façana d'acer de dues fulles, amb marc
cantoner tipus CS4, feta a mida de
2200x2650 mm de llum i altura de pas,
acabat lacat de color clar, amb reixetes
de ventilació de 80x60cm a la part baixa,
barra antipànic a una de les fulles, amb
clau i tirador per a la cara exterior i pany a
la interior, segons plànols amb mides
revisades a obra, sobre marc cantoner
d'acer galvanitzat tipus CS4 de 1,5 mm
d'espessor amb garres d'ancoratge a
obra. Elaborada en taller, amb ajustament
i fixació a obra. Inclús frontisses soldades
al setge i rebló a la fulla, ferradura
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1.6.3 RFP010

m²

CA
1.6.4 PPC010

Ut
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1.6.6 PPC010c

Ut

CA

1.6.7 UVP010b

Ut

1.6.8 IVV020

m

Preu (€)

Total (€)

1,000

149,63

149,63

1,000

143,64

143,64

1,000

1.841,57

1.841,57

6,000

9,56

57,36

3,600

29,73

107,03

1.7 Condicionament exterior
1.7.1 UJA050

m³

Aportació de terra vegetal, suministrada a
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1.6.5 PPC010d

Denominació
embotida de tancament a un punt, cilindre
de llautó amb clau, escuts i manovelles
de niló color negre. Fins i tot part
proporcional de materials de subjecció,
mitjans auxiliars i ajudes de paleteria.
Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Subministrament i col·locació de porta de
pas d'una fulla de 38 mm d'espessor,
900x2045 mm de llum i altura de pas,
acabat lacat en color clar formada per
dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor amb reixetes de ventilació
encunyades en la part superior i inferior,
plegades, acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia replena de poliuretà,
sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor amb garres d'ancoratge a
obra. Elaborada en taller, amb ajustament
i fixació a obra. Totalment muntada i
provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Subministrament i col·locació de porta de
pas d'una fulla de 38 mm d'espessor,
800x2045 mm de llum i altura de pas,
acabat lacat en color clar formada per
dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor amb reixetes de ventilació
encunyades en la part superior i inferior,
plegades, acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia replena de poliuretà,
sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor amb garres d'ancoratge a
obra. Elaborada en taller, amb ajustament
i fixació a obra. Totalment muntada i
provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Subministrament i col·locació de porta
reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, de
fulla corredissa, dimensions 450x200 cm,
perfils rectangulars en cèrcol sòcol
inferior realitzat amb xapa grecada de 1,2
mm d'espessor a dues cares, per a accés
de vehicles. Obertura manual. Inclús p/p
de pòrtic lateral de sustentació i topall de
tancament, guia inferior amb UPN 100 i
quadrat massís de 25x25 mm asseguts
amb formigó HM-25/B/20/I i rebuts a obra;
rodes per lliscament, amb coixinet de
greixatge permanent, elements
d'ancoratge, ferramentes de seguretat i
tancament, acabat amb emprimació
antioxidant i accessoris. Totalment
muntada i en funcionament.
Subministrament i col·locació de
conducte circular per a instal·lació de
ventilació format per tub de xapa d'acer
galvanitzat de paret simple helicoïdal, de
100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix,
col·locat en posició horitzontal. Fins i tot
p/p de retallada de materials, unions,
reforços, embocadures, tapes de registre,
elements de fixació, connexions,
accessoris i peixos especials, sense
incloure comportes de regulació o
tallafoc, ni reixetes i difusores. Totalment
muntat, connexionat i provat per
l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
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Denominació

Quantitat

granel i estesa amb mitjans mecànics,
mitjançant retroexcavadora.
Partida alçada a justificar de modificació
del traçat de la línia de telèfon per a
facilitar la descàrrega
1,000
Total Capítol nº 1 Moviment de terres i obra civil :

Preu (€)

Total (€)

807,56

807,56
25.522,62
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1.7.2 PA_Tel

Ut
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Num.
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m

2.3 DRS010

m²

2.4 DUX020

m²

2.5 UBC010d

m

2.6 UBC010

m

2.7 IEL010b

m

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

54,400

18,40

1.000,96

61,000

30,14

1.838,54

13,200

29,60

390,72

37,600

32,49

1.221,62

83,000

76,70

6.366,10

21,200

65,21

1.382,45

50,000

12,38

619,00
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2.2 ADE010c

Excavació en rases per instal·lacions en
terra d'argila semidura, amb mitjans
mecànics i posterior reompliment de les
mateixes amb terreny de la pròpia
excavació. Fins i tot part proporcional de
materials auxiliars, senyalització i ballat
de seguretat. Totalment acabat.
Tall de paviment asfaltic, per a pas
d'instal·lacions, de 0,4m d'amplada,
posterior reparat del mateix i càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor i transport a abocador
autoritzat. Fins i tot part proporcional de
materials auxiliars, senyalització i ballat
de seguretat. Totalment acabat.
Aixecat amb recuperació del material de
paviment de vorera existent a l'exterior de
l'edifici, amb mitjans manuals. Fins i tot
posterior reposició del material extret.
Totalment acabat.
Tall de paviment de formigó, per a pas
d'instal·lacions, de 0,4m d'amplada, i
posterior reparat del mateix, i càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor i transport a abocador
autoritzat. Fins i tot part proporcional de
materials auxiliars, senyalització i ballat
de seguretat. Totalment acabat.
Subministrament i instal·lació de
canonada de polietilè reticulat WATTS
Microflex Duo, o similar, de 200 mm de
diàmetre, composta per dos tubs de
polietilè reticulat (PEX) de 63 mm de
diàmetre i 5,8 mm de gruix, preaïllats
tèrmicament amb escuma de PEX i
protegits mecànicament amb tub corrugat
de polietilè d'alta densitat, amb barrera
antidifusió, per a conducció soterrada
d'aigua en instal.lació centralitzada de
calefacció i A.C.S., col·locada sobre llit o
jaç de sorra de 10 cm de gruix,
degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó
vibrant, reblert lateral compactant fins els
ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins 15 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada,
sense incloure l'excavació ni el posterior
reblert principal de les rases. Inclús p/p
d'accessoris d'unió a 2 1/2".
Totalment col·locada i provada.
Subministrament i instal·lació de
canonada de polietilè reticulat WATTS
Microflex Duo, o similar, de 200 mm de
diàmetre, composta per dos tubs de
polietilè reticulat (PEX) de 50 mm de
diàmetre i 4,6 mm de gruix, preaïllats
tèrmicament amb escuma de PEX i
protegits mecànicament amb tub corrugat
de polietilè d'alta densitat, amb barrera
antidifusió, per a conducció soterrada
d'aigua en instal.lació centralitzada de
calefacció i A.C.S., col·locada sobre llit o
jaç de sorra de 10 cm de gruix,
degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó
vibrant, reblert lateral compactant fins els
ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins 15 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada,
sense incloure l'excavació ni el posterior
reblert principal de les rases. Inclús p/p
d'accessoris d'unió a 2 1/2".
Totalment col·locada i provada.
Subministrament i instal·lació de línia
d'alimentació fixe en superfície, des del
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-84

PG

Codi

87

Ut

2.1 ADE010b
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Codi

Ut

Denominació

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

10,50

1.454,25

9,26

1.166,76

59,81

239,24
15.679,64

6

Num.

Pàgina 13

2.9 IED010e

m

87

m

2.10 UIA010

Ut
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2.8 IED010c

quadre general de l'escola fins a la sala
de calderes, formada per cables unipolars
amb conductors de coure, RZ1-K (AS)
5G10 mm², sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 KV, sota tub protector de PVC
llis de 75 mm de diàmetre. Inclús p/p
d'accessoris i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i
provada.
Subministrament i instal·lació de control
soterrada, des de sala calderes biomassa
fins a entrada de cada sala, formada per
cable bus CAN 2x2x0,75mm² apantallat i
trenat, i cable de xarxa, categoria 7,
apantallat, sota tub protector de polietilè
de doble paret, i un altre de reserva, de
63 mm de diàmetre, resistència a
compressió major de 250 N, subministrats
en rotllo, col·locats sobre llit de sorra de
10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada mitjançant equip
manual amb picó vibrant, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la
canonada, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases.
Inclús fil guia i dues caixes
d'embornament de 30x30 a cada extrem
de la tramada i part proporcional
d'arquetes cada 40m (segons plànol).
Totalment muntada, connexionada i
provada.
138,500
Subministrament i instal·lació de Línia de
control vista, formada per dos cables
xarxa, categoria 7, de quatre parells
apantallats, dins tub protector de PVC
rígid, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil
guia, elements d'unió, colzes, caixes de
connexió intermitges i elements de
subjecció. Totalment muntada,
connexionada i provada.
126,000
Subministrament i muntatge de pericó de
connexió elèctrica, prefabricat de formigó,
sense fons, registrable, de 40x40x40 cm
de mesures interiors, amb parets
rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç
de suportar una càrrega de 400 kN, amb
marc de xapa galvanitzada i tapa de
formigó armat alleugerit, de 49,5x48,5
cm, per a pericó de connexió elèctrica,
capaç de suportar una càrrega de 125
kN. Fins i tot connexions de tubs i
acabaments. Completament acabada,
sense incloure l'excavació ni el reblert de
l'extradós.
4,000
Total Capítol nº 2 Xarxa de calor i abastament serveis :
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Codi

Ut

Denominació

Quantitat

3.1 Equip generació d'energia
Ut

Subministrament i instal·lació de caldera
per a la combustió d'estelles, 62 a 199
kW, sèrie WTH200-RA450 de
HARGASSNER, o similar, formada per:
- Caldera d'estella tipus HARGASSNER
WTH200 o similar, de potència entre 62 i
199Kw, amb cremador de graella
escalonada mòbil, recollidor automàtic de
cendres, neteja automàtica de
bescanviadors per mitjà del moviment
vertical dels turbuladors, sistema
d'alimentació automàtica amb vis sense fi
d'inoxidable, càmara de combustió
revestida amb refractari, encesa
automàtica, regulació d'aire primari i
secundari, extractor de tir forçat de fums
regulat per variador de freqüència,
regulació per sonda lambda, sensor de
depresió a la cambra de combustió,
descendratge automàtic fins a dipòsit de
cendres i sistema de control lambda
Hatronic o similar per a regular l'emplenat
de dipòsit d'inèrcia.
- Sistema d'alimentació i remenament de
l'estella, tipus HARGASSNER RA400 o
similar, format per ballestes de 400mm de
diàmetre, amb canal obert per a vis sense
fi de geometria variable, 2,6m de canal
tancat d'alimentació fins a sistema
antiretorn de flama, sonda de temperatura
en el canal tancat, motor amb
commutació automàtica del sentit de gir
per a evitar encallades d'estella.
- Sistema de seguretat antiretorn flama
format per clapeta, o similar, i sensors de
temperatura i depressió.
- Sistema de seguretat per
sobretemperatura format per sprinkler
amb sonda de temperatura, o similar.
- Sistema d'alarma i monitorització del
funcionament de la caldera mitjançant
missatgeria mòbil.
Totalment muntada, connexionada i
posada en marxa per l'empresa
instal·ladora per a la comprovació del seu
correcte funcionament.
Inclou: transport, descàrrega i entrada de
la caldera a la sala. Replanteig mitjançant
plantilla. Presentació dels elements.
Muntatge de la caldera i els seus
accessoris. Connexionat amb les xarxes
de conducció d'aigua, de salubritat i
elèctrica, i amb el conducte d'evacuació
dels productes de la combustió.
Replanteig i execució del desguàs.
Posada en marxa i formació dels usuaris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat
projectada, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Subministrament i muntatge de sistema
antipressió per a porta de la sitja. Format
per làmines de fusta de pi, sense
recobriment, de 19 mm d'espessor i 25cm
d'alçada, muntades sobre dues guies
laterals formades per dos perfils tipus Z
d'acer galvanitzat cargolats al parament
vertical.
Subministrament i muntatge de passamà
de remat lateral pas de les pales del rotor,
amb làmina d'acer inoxidable AISI 304,
de 15 cm d'altura. Inclús p/p d’elements
de fixació i mitjans auxiliars.

Total (€)

1,000

37.982,01

37.982,01

2,200

28,89

63,56

19,000

9,50

180,50

3.1.2 RDM010

m²

3.1.3 QRB010

m

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

CA

PG

-84

87

3.1.1 ICQ010b

Preu (€)
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Denominació
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Ut

Subministrament i col·locació de
xemeneia modular metàl·lica, de doble
paret, tipus DINAK DP o similar, paret
interior d'acer inoxidable AISI 316 de 300
mm de diàmetre i paret exterior d'acer
inoxidable AISI 304 de 360mm de
diàmetre, amb aïllament entre parets
mitjançant manta de fibra ceràmica d'alta
densitat de 25 mm d'espessor,
temperatura de treball de 400°C i puntes
de temperatura de fins 1000°C,
instal·lada parcialment a l'interior de
l'edifici i parcialment a l'exterior, per
evacuació dels productes de la combustió
de la caldera de biomassa (combustible
sòlid). Segons plànols. Fins i tot p/p de
mitjans auxiliars, de trams rectes, tes,
colzes, adaptadors, abraçadores, suports
murals, móduls finals i demés accessoris
necessàris. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Formada per:
diàmetre DN250/310
- adaptador a caldera 250 (1 Ut)
- colze de 90º (1 ut)
- tram recte extensible 0,5m (1ut)
- Ampliació 250-300 (1Ut)
diàmetre DN300/360
- T 90º (2 Ut)
- adaptador a caldera 250 (1 Ut)
- limitador de tiratge amb clapeta
antiexplosions i amb adaptació a 200 (1
Ut)
- Tap de registre amb col·lector de sutge i
connexió a desaiguat (1 Ut)
- tram recte 1m (6 Ut)
- Conus de sortida lliure (1 Ut)
- Abraçadores per a collar la xemeneia a
la paret i paravents (en cas que sigui
necessari) (3 Ut)
- Abarçaderes i accessoris
Totalment muntada i provada.

3.2 Evacuació de fums

Total (€)

1,000

2.503,86

2.503,86

1,000

1.226,67

1.226,67

3.3 Components hidràulics
3.3.1 ICS020k

Ut

Subministrament i instal·lació de conjunt
de bomba circuladora per a caldera de
biomassa (bomba 2a), format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de
12m3/h i alçada manomètrica de
3,55m.c.a, tipus DAB EVOPLUS B
80/220.40M o similar, de rotor humit lliure
de manteniment, amb regulació
electrònica integrada, mode de reducció
nocturna automàtica, mode de regulació
pressió diferencial constant (dp-c),
variable (dp-v) i en funció de la
temperatura (dp-t), apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, amb
aïllament tèrmic, roscada o embridada;
motor amb variador de freqüència
integrat, alimentació monofàsica
230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament
classe F.
- Brides DIN segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret
(25kg)
- Vàlvula de retenció 2 1/2".
- 2 Vàlvules de papallona 2 1/2".
- Pont de manòmetres format per
manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada
d'acer inoxidable.
- Cable d'alimentació trifàsica per la
bomba.
- p/p d'elements de muntatge (racords,
matxons, brides, enllaços, etc); tub d'acer
Inox DN76, caixa de connexions
elèctriques i demés accessoris necessaris
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3.2.1 ICO010
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3.3.3 ICS020g

Ut

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

1,000

695,55

695,55

1,000

757,44

757,44

4,000

178,80

715,20

1,000

732,56

732,56

2,000

1.967,44

3.934,88

3.3.4 ICS030

Ut

3.3.5 ICS090e

Ut

3.3.6 ICS065

Ut

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

CA

PG

-84

3.3.2 ICS075g

Denominació
per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i
provada.
Subministrament i instal·lació de vàlvula
de 3 vies de DN80, mescladora,
d'aseinto, tipus BELIMO
H779R/SV230A-TPC o similar, amb
temps actuació 90s, amb actuador de 220
V.; inclòs ràcords i elements de muntatge
i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Subministrament i instal·lació de conjunt
de bomba circuladora per a caldera de
gasoil (bomba 2b), format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de
5,2m3/h i alçada manomètrica de
3,55m.c.a, tipus DAB Evoplus 80/180M
o similar, de rotor humit lliure de
manteniment, amb regulació electrònica
integrada, mode de reducció nocturna
automàtica, mode de regulació pressió
diferencial constant (dp-c), variable (dp-v)
i en funció de la temperatura (dp-t), apta
per a temperatures des de -10 fins 110°C,
amb aïllament tèrmic, roscada o
embridada; motor amb variador de
freqüència integrat, alimentació
monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44,
aïllament classe F.
- Brides o ràcords segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret
(25kg)
- Vàlvula de retenció 2".
- 2 Vàlvules de bola o papallona de 2".
- Cable d'alimentació monofàsica per la
bomba.
- Pont de manòmetres format per
manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada
de coure.
- p/p d'elements de muntatge (ràcords,
matxons, brides, enllaços, maniguets
antivibració, etc); tub d'acer Inox, caixa de
connexions elèctriques i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Subministrament i instal·lació de
col·lector de distribució d'aigua, amb tub
d'acer negre estirat sense soldadura, de
4" DN 100 mm de diàmetre, amb 1
connexió d'entrada i 2 connexions de
sortida, amb planxa flexible d'escuma
elastomèrica, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada,
amb un elevat factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de 50 mm
d'espessor, complet, fins i tot manòmetre,
termòmetres, purgat i buidat,
minvaments, ancoratges, suports de
canonada aïllats, accessoris i peces
especials per a connexions. Totalment
muntat, amb connexions establertes i
provat per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Subministrament i instal·lació de
comptador d'energia per a calefacció de
raig múltiple, amb sortida d'impulsos, per
a cabal de 15m3/h. Inclou part
proporcional de mitjans auxiliars, brides i
elements de connexió, T amb baines per
a sonda de temperatura i cablejat.
Totalment muntat, programat i provat.
Subministrament i instal·lació
d'acumulador d'inèrcia estratificat, d'acer
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3.3.8 IFW020b

Ut

3.3.9 ICS075k

Ut

3.3.10 ICS015

Ut

CA

3.3.11 ICS005b

Ut

3.3.12 ICS080b

Ut

3.3.13 ICStermc

Ut

Preu (€)

Total (€)

1,000

470,86

470,86

1,000

82,09

82,09

1,000

74,08

74,08

1,000

59,64

59,64

1,000

831,34

831,34

13,000
6,000

12,82
10,83

166,66
64,98
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3.3.7 ICS040

Denominació
negre, 2500 l, tipus Aquaflex Volter 2500
estratificat o similar, altura 2400 mm,
diàmetre 1500 mm, amb aïllament de
100mm i boques de 3". Inclòs vàlvula de
buidat i tub fins a desaiguat, purgador,
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Subministrament i instal·lació de conjunt
de seguretat amb vas d'expansió tancat
amb una capacitat de 300 l, tipus
Aquaflex HL-RV 400 o similar, 1980 mm
d'altura, 485 mm de diàmetre, amb rosca
de 1 1/2" de diàmetre i 10 bar de pressió,
inclòs manòmetre i vàlvula de seguretat
tarada a 3 Bar; p/p d'accessoris
necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Subministrament i instal·lació de filtre
retenidor de residus de bronze, tipus SEI
o similar, amb tamís d'acer inoxidable
amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre,
amb rosca de 3", per a una pressió
màxima de treball de 16 bar i una
temperatura màxima de 110°C. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Subministrament i instal·lació de vàlvula
de seguretat, de llautó, amb rosca de 1
1/4" de diàmetre, tarada a 3 bar de
pressió; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Subministrament i instal·lació de punt de
buidatge de xarxa de distribució d'aigua
per a sistema de calefacció format per 2
m de tub d'acer inox AISI-304 amb unions
premsades, de 22 mm de diàmetre i
1,2mm d'espessor, col·locada
superficialment i vàlvula de tall. Fins i tot
p/p d'elements de muntatge, colzes, tes,
maneguets i altres accessoris necessaris
per al seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat,
sense incloure ajudes de ram de paleta.
Subministrament i instal·lació de conjunt
d'ompliment de la instal·lació i protecció
contra sobretemperatures a la caldera,
des de la xarxa de distribució d'aigua,
format per 20 m de canonada d'acer
inoxidable amb unions premsades, tipus
inoxpress o similar, de 35 i 22 mm de
diàmetre, col·locat superficialment, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica de 9mm, vàlvules
de tall, aixeta de jardí, filtre retenidor de
residus, vàlvula de retenció i comptador
d'aigua freda. Fins i tot p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maneguets i altres
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Subministrament i instal·lació de purgador
automàtic d'aire amb aixeta mini, amb
boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i
tapa de llautó, per a una pressió màxima
de treball de 6 bar i una temperatura
màxima de 110°C; amb clau de pas,
inclòs elements de muntatge, aixeta mini,
i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Subministrament i muntatge de
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3.3.15 ICSpres

Ut

3.3.16 ISD010

Ut

3.3.17 ICS010d

m

CA

3.3.18 ICS010

m

3.3.19 ICS010b

m

Preu (€)

Total (€)

12,000

19,21

230,52

1,000

55,51

55,51

1,000

194,65

194,65

30,000

42,57

1.277,10

46,000

33,29

1.531,34

26,000

28,76

747,76
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3.3.14 ICSsond

Denominació
termòmetre submergible. Inclou
termòmetre, element de subjecció,
baines, petit material,. Totalment muntat i
provat.
Subministrament i muntatge de sonda de
temperatura embainada al tub. Inclou
sonda, baina, ràcord de subjecció, T, petit
material, calblejat fins a quadre.
Totalment muntada i provada.
Subministrament i muntatge de
pressòstat de seguretat que desconecta
la caldera en cas de no haver-hi fluid.
Inclou petit material i calblejat fins a
quadre. Totalment muntada i provada.
Partida alçada d'instal·lació de desaiguat
de la sala de caldera/sitja (segons
plànols), format per una bonera i punts de
desaiguat, realitzada amb canonada de
PVC llis, sèrie B (UNE-EN 1329-1) per la
xarxa de desguàs que connecten
l'evacuació dels aparells amb els
diàmetres necessaris per cada punt de
servei. Inclús p/p de derivacions
individuals, connexions, accessoris i
elements de subjecció. Totalment
muntada, connexionada i probada. Sense
incloure ajudes de paleta.
Subministrament i instal·lació de
canonada de distribució d'aigua calenta
de calefacció, formada per tub d'acer
inoxidable AISI-304 amb unions
premsades, tipus inoxpress o similar, de
76,1mm de diàmetre i 2mm d'espessor,
tipus inoxpres o similar, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici,
amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica de 30mm
d'espessor. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets,
racords, suports isofònics i demés
accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure
ajudes de paleta.
Subministrament i instal·lació de
canonada de distribució d'aigua calenta
de calefacció, formada per tub d'acer
inoxidable AISI-304 amb unions
premsades, tipus inoxpress o similar, de
54mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor,
tipus inoxpres o similar, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici,
amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica de 30mm
d'espessor. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets,
racords, suports isofònics i demés
accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure
ajudes de paleta.
Subministrament i instal·lació de
canonada de distribució d'aigua calenta
de calefacció, formada per tub d'acer
inoxidable AISI-304 amb unions
premsades, tipus inoxpress o similar, de
35mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor,
tipus inoxpres o similar, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici,
amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica de 25mm
d'espessor. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets,
racords, suports isofònics i demés
accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada,
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Ut
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Ut

Ut

3.3.21 ICS020f

Ut

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

2,000

203,30

406,60

1,000

1.277,54

1.277,54

1,000

1.521,42

1.521,42

3.3.22 ICS020

Ut
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3.3.20 ICS030c

Denominació
connexionada i provada, sense incloure
ajudes de paleta.
Subministrament i instal·lació de
col·lector de distribució d'aigua, amb tub
d'acer negre estirat sense soldadura, de
4" DN 100 mm de diàmetre, de 1 m de
longitud, amb 1 connexió d'entrada i 4
connexions de sortida, amb planxa
flexible d'escuma elastomèrica, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb un elevat factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua,
de 50 mm d'espessor, complet, fins i tot
manòmetre, termòmetres, purgat i buidat,
minvaments, ancoratges, suports de
canonada aïllats, accessoris i peces
especials per a connexions. Totalment
muntat, amb connexions establertes i
provat per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Subministrament i instal·lació de conjunt
de bomba circuladora per a bescanviador
de l'escola (bomba 2c), format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de
7,5m3/h i alçada manomètrica de
4,75m.c.a, tipus DAB Evoplus B
80/220.40M o similar, de rotor humit lliure
de manteniment, amb regulació
electrònica integrada, mode de reducció
nocturna automàtica, mode de regulació
pressió diferencial constant (dp-c),
variable (dp-v) i en funció de la
temperatura (dp-t), apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, amb
aïllament tèrmic, roscada o embridada;
motor amb variador de freqüència
integrat, alimentació monofàsica
230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament
classe F.
- Brides o ràcords segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret
(25kg)
- Vàlvula de retenció 2".
- 2 Vàlvules de bola o papallona de 2".
- Cable d'alimentació monofàsica per la
bomba.
- Pont de manòmetres format per
manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada
de coure.
- p/p d'elements de muntatge (ràcords,
matxons, brides, enllaços, maniguets
antivibració, etc); tub d'acer Inox, caixa de
connexions elèctriques i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
- p/p d'elements de muntatge (racords,
matxons, brides, enllaços, etc); tub dacer
al carboni DN54, caixa de connexions
elèctriques i demés accessoris necessaris
per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i
provada.
Subministrament i instal·lació de conjunt
de bomba circuladora per a xarxa de
calor (bomba 2d), format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de
6,3m3/h i alçada manomètrica de
11,3m.c.a, tipus DAB Evoplus B
150/250.40M o similar, de rotor humit
lliure de manteniment, amb regulació
electrònica integrada, mode de reducció
nocturna automàtica, mode de regulació
pressió diferencial constant (dp-c),
variable (dp-v) i en funció de la
temperatura (dp-t), apta per a
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Denominació

Quantitat

temperatures des de -10 fins 110°C, amb
aïllament tèrmic, roscada o embridada;
motor amb variador de freqüència
integrat, alimentació monofàsica
230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament
classe F.
- Brides o ràcords segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret
(25kg)
- Vàlvula de retenció 2".
- 2 Vàlvules de bola o papallona de 2".
- Cable d'alimentació monofàsica per la
bomba.
- Pont de manòmetres format per
manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada
de coure.
- p/p d'elements de muntatge (ràcords,
matxons, brides, enllaços, maniguets
antivibració, etc); tub d'acer Inox, caixa de
connexions elèctriques i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
- p/p d'elements de muntatge (racords,
matxons, brides, enllaços, etc); tub dacer
al carboni DN54, caixa de connexions
elèctriques i demés accessoris necessaris
per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i
provada.
Subministrament i muntatge de Vàlvula
de papallona de ferro colat, DN80 , tipus
SEI o similar. Fins i tot part proporcional
de brides.
Totalment muntada, connexionada i
provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les
vàlvules del conjunt de circul·lació,
ompliment, etc, ja que estan
contemplades a la respectiva partida.
Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de
2", tipus Genebre o similar; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les
vàlvules del conjunt de circul·lació,
ompliment, etc, ja que estan
contemplades a la respectiva partida.
Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/4", tipus Genebre o similar; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les
vàlvules del conjunt de circul·lació,
ompliment, etc, ja que estan
contemplades a la respectiva partida.
Subministrament i instal·lació de vàlvula
de retenció de llautó per roscar de 2",
tipus genebre o similar. Totalment
muntada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els
filtres del conjunt de circul·lació,
ompliment, etc, ja que estan
contemplades a la respectiva partida.
Subministrament i instal·lació de filtre
retenidor de residus de llautó, amb rosca
de 2", tipus SEI o similar.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els
filtres del conjunt de circul·lació,
ompliment, etc, ja que estan

Preu (€)

Total (€)

3,000

45,64

136,92

7,000

47,98

335,86

1,000

20,61

20,61

1,000

15,94

15,94

1,000

52,21

52,21

6

Codi

Ut

3.3.24 ICS075

Ut

3.3.25 ICS075ba

Ut

3.3.26 ICS075bc

Ut

3.3.27 IFW020cd

Ut
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Denominació

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

1,000

1.132,61

1.132,61

1,000

484,35

484,35

1,000

140,95

140,95

6,000

31,05

186,30

6,000

25,90

155,40

1,000

2.015,37

2.015,37

1,000

270,07

270,07

14,000

9,26

129,64

1,000

3.817,40

3.817,40

Ut

Subministrament i instal·lació elèctrica
interior en la sala de calderes de
biomassa. Inclou circuits interiors amb
cablejat lliure d'halògens i reduïda
emissió de fums, 450/750V, tipus
H07Z1-K (AS), sota tub protector de gris
dur i canal, il·luminació mitjançant dos
fluorescents de 2x36W tipus OSRAM o
similar, il·luminació d'emergència,
alimentació bombes dispositius,
mecanismes de superfície tipus simon o
similar, interruptor exterior de la sala dins
caixa d'emergència, subquadre dins
armari tipus RITTAL KS o similar per a 72
mòduls, i aparamenta sobre carril DIN
tipus Hager o similar (segons plànols i
esquema unifilar). Inclou també
interruptors de capçalera al subquadre
general de l'edifici nou i interruptor
exterior de la sala de calderes.
Inclou quants accessoris siguin
necessaris per la seva correcta
instal·lació (segons indicacions esquema
unifilar). Totalment montada,
connexionada i provada.
Subministrament i instal·lació de
comptador elèctric trifàsic per pulsos per
a interconnectar amb el sistema de
control
Subministrament i instal·lació de Línia de
control vista, formada per dos cables
xarxa, categoria 7, de quatre parells
apantallats, dins tub protector de PVC
rígid, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil
guia, elements d'unió, colzes, caixes de
connexió intermitges i elements de
subjecció. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Subministrament i muntatge de unitat de
control de xarxa de calor i instal·lació

CA

3.4.1 IEI050b

PG

-84

87

contemplades a la respectiva partida.
3.3.28 ICS070d
Ut
Subministrament i instal·lació de
bescanviador de plaques d'acer
inoxidable AISI 316, potència 130 kW,
pressió màxima de treball 6 bar i
temperatura màxima de 100°C, inclòs
vàlvules de tall, manòmetres,
termòmetres, elements de muntatge,
aïllament tèrmic i demés accessoris
necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
3.3.29 ICS090c
Ut
Subministrament i instal·lació de
comptador d'energia per a calefacció de
raig múltiple, per a cabal de 10m3/h.
Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, brides i elements de connexió, T
amb baines per a sonda de temperatura i
cablejat. Totalment muntat, programat i
provat.
3.3.30 ICS075e
Ut
Subministrament i instal·lació de vàlvula
reguladora de cabal de 2 vies de 2",
0-10V; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
3.3.31 EFM11811ab
Ut
Subministrament i instal·lació de
Maniguet antielectrolític, d'1 1/4" de
diàmetre nominal, amb rosca femella als
2 extrems, muntat superficialment.
3.3.32 ISS010
m
Actuació de desplaçament de Col·lector
suspès de PVC, sèrie B de 110 mm de
diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.
3.4 Instal·lacio elèctrica i de control

3.4.2 ICEl

Ut

3.4.3 IED010g

m

3.4.4
Loxone-01-Biomassa

Ut
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Quantitat

Ut

Subministrament i instal·lació de dipòsit,
d'acer negre, 100 l. Inclòs vàlvules de tall,
elements de muntatge, circuit
d'alimentació des de xarxa de CU DN 22
amb armaflex de 19mm, i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat, sense incloure ajuts
de ram de paleta.
1,000
3.5.2 IOX010
Ut
Subministrament i col·locació d'extintor
portàtil de pols químic ABC polivalent
antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent
extintor, amb manòmetre i mànega amb
filtre difusor. Inclús suport i accessoris de
muntatge. Totalment instal·lat.
1,000
3.5.3 IOS010
Ut
Subministrament i col·locació de placa de
senyalització d'equips contra incendis, en
poliestirè fotoluminiscent, de 210x210
mm.
1,000
3.5.4 IOS010b
Ut
Subministrament i col·locació de placa de
senyalització de mitjans d'evacuació, en
poliestirè fotoluminiscent, de 210x210
mm.
1,000
3.5.5 IOD001
Ut
Central de detecció automàtica
d'incendis, convencional,
microprocessada, de 2 zones de
detecció.
1,000
3.5.6 IOD002
Ut
Detector tèrmic antideflagarant,, de ABS
color blanc, model DT2 "GOLMAR".
1,000
3.5.7 IOD006
Ut
Sirena electrònica, de ABS color vermell,
per muntatge exterior, amb senyal òptica i
acústica i rètol "FOC".
1,000
3.5.8 IOD004
Ut
Polsador d'alarma convencional de
rearmament manual.
1,000
Total Capítol nº 3 Instal·lació Caldera de biomassa i elements complementaris :

CA

PG

3.5.1 ICS060d

-84

3.5 Protecció contra incendis

Preu (€)

Total (€)

187,80

187,80

47,66

47,66

6,37

6,37

6,37

6,37

255,66

255,66

263,75

263,75

84,18

84,18

38,90

38,90
67.568,64

87

interior de la Sala de calderes de
biomassa, tipus loxone o similar, dins
armari de polièster IP65 tipus RITTAL KS
o similar.
Inclou: armari, sondes amb baina,
comptador elèctric, emissor SMS, SAI,
router, transformadors, cablejat,
muntatge, programació, manuals d'usuari,
formació als usuaris, posada en marxa i
demés lemenents necessaris per al
correcte funcionament i compliment de
les prescripcions definides a la memòria i
plànols.
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Denominació

m

4.2 ICS070c

Ut

4.3 ICS075j

Ut

4.4 IFW020

Ut

Subministrament i instal·lació de
canonada de distribució d'aigua calenta
de calefacció, formada per tub d'acer
inoxidable AISI-304 amb unions
premsades, tipus inoxpress o similar, de
42mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor,
tipus inoxpres o similar, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici,
amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica de 30mm
d'espessor. Inclús p/p d'elements de
muntatge, suports isofònics a sostre,
colzes, tes, maniguets, racords i demés
accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure
ajudes de paleta.
Subministrament i instal·lació de
bescanviador de plaques d'acer
inoxidable AISI 316, potència 60 kW,
pressió màxima de treball 6 bar i
temperatura màxima de 100°C, inclòs
vàlvules de tall, manòmetres,
termòmetres, elements de muntatge,
aïllament tèrmic i demés accessoris
necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/2", tipus genebre o similar, inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les
vàlvules del conjunt de circul·lació,
ompliment, etc, ja que estan
contemplades a la respectiva partida.
Subministrament i instal·lació de filtre
retenidor de residus de llautó, amb rosca
de 1 1/2", tipus SEI o similar.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els
filtres del conjunt de circul·lació,
ompliment, etc, ja que estan
contemplades a la respectiva partida.
Subministrament i instal·lació de vàlvula
de retenció de llautó per roscar de 1 1/2",
tipus genebre o similar. Totalment
muntada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els
filtres del conjunt de circul·lació,
ompliment, etc, ja que estan
contemplades a la respectiva partida.
Subministrament i instal·lació de purgador
automàtic d'aire amb aixeta mini, amb
boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i
tapa de llautó, per a una pressió màxima
de treball de 6 bar i una temperatura
màxima de 110°C; amb clau de pas,
inclòs elements de muntatge, aixeta mini,
i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Subministrament i muntatge de sonda de
temperatura embainada al tub. Inclou
sonda, baina, ràcord de subjecció, T, petit
material, calblejat fins a quadre.
Totalment muntada i provada.
Subministrament i instal·lació de
comptador d'energia per a calefacció de
raig múltiple, per a cabal de 3,5m3/h.
Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, brides i elements de connexió, T
amb baines per a sonda de temperatura i

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

18,000

25,28

455,04

1,000

310,97

310,97

6,000

25,86

155,16

2,000

31,90

63,80

2,000

12,49

24,98

4,000

12,82

51,28

6,000

19,21

115,26

1,000

340,27

340,27

6

Codi

4.1 ICS010f

4.5 ICS075n

Ut

4.6 ICS080c

Ut

4.7 ICSsond

Ut

4.8 ICS090d

Ut
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Ut

Denominació

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

143,85

143,85

184,24

184,24

31,05

62,10

9,26

111,12

1.107,72

1.107,72

124,28

124,28
3.250,07
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cablejat. Totalment muntat, programat i
provat.
4.9 ICS075y
Ut
Subministrament i instal·lació de vàlvula
reguladora de cabal de 2 vies de 1 1/2",
0-10V; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
1,000
4.10 ICS075z
Ut
Subministrament i instal·lació de vàlvula
de 3 vies de 1 1/2", tot/res, amb motor
elèctric de 220 V; inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris
per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i
provada.
1,000
4.11 EFM11811a
Ut
Subministrament i instal·lació de
Maniguet antielectrolític, d'1 1/2" de
diàmetre nominal, amb rosca femella als
2 extrems, muntat superficialment.
2,000
4.12 IED010d
m
Subministrament i instal·lació de Línia de
control vista, formada per dos cables
xarxa, categoria 7, de quatre parells
apantallats, dins tub protector de PVC
rígid, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil
guia, elements d'unió, colzes, caixes de
connexió intermitges i elements de
subjecció. Totalment muntada,
connexionada i provada.
12,000
4.13
Ut
Subministrament i muntatge de unitat de
Loxone-02-Ed_Ajuntam
control de xarxa de calor i instal·lació
ent
interior de l'Edifici Ajuntament, tipus
loxone o similar, dins armari de polièster
IP65 tipus RITTAL KS o similar.
Inclou: armari, sondes amb baina,
comptador elèctric, elements descrits a
l'annex 8 del projecte, cablejat, muntatge,
programació, manuals d'usuari, formació
als usuaris i posada en marxa.
1,000
4.14 ICS079
Ut
Subministrament i instal·lació de vàlvula
reguladora de pressió diferencial, amb
cos de llautó, pressió màxima 10 bar,
pressió de tara entre 50 i 500 mbar,
temperatura màxima 120°C, connexions
femella-femella de 1 1/4" de diàmetre;
inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
1,000
Total Capítol nº 4 Elements i treballs de connexió a la Sala Tècnica Ajuntament :
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Pressupost Projecte de caldera de Biomassa i distribució de calor als edificis municipals de Riells i Viabrea
Capítol nº 5 Elements i treballs connexió Sala Casal poble
Ut

Denominació

m

5.2 ICS070

Ut

5.3 ICS075b

Ut

5.4 IFW020c

Ut

Subministrament i instal·lació de
canonada de distribució d'aigua calenta
de calefacció, formada per tub d'acer
inoxidable AISI-304 amb unions
premsades, tipus inoxpress o similar, de
42mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor,
tipus inoxpres o similar, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici,
amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica de 30mm
d'espessor. Inclús p/p d'elements de
muntatge, suports isofònics a sostre,
colzes, tes, maniguets, racords i demés
accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure
ajudes de paleta.
Subministrament i instal·lació de
bescanviador de plaques d'acer
inoxidable AISI 316, potència 60 kW,
pressió màxima de treball 6 bar i
temperatura màxima de 100°C, inclòs
vàlvules de tall, manòmetres,
termòmetres, elements de muntatge,
aïllament tèrmic i demés accessoris
necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/2", tipus genebre o similar, inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les
vàlvules del conjunt de circul·lació,
ompliment, etc, ja que estan
contemplades a la respectiva partida.
Subministrament i instal·lació de filtre
retenidor de residus de llautó, amb rosca
de 1 1/2", tipus SEI o similar.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els
filtres del conjunt de circul·lació,
ompliment, etc, ja que estan
contemplades a la respectiva partida.
Subministrament i instal·lació de vàlvula
de retenció de llautó per roscar de 1 1/2",
tipus genebre o similar. Totalment
muntada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els
filtres del conjunt de circul·lació,
ompliment, etc, ja que estan
contemplades a la respectiva partida.
Subministrament i instal·lació de purgador
automàtic d'aire amb aixeta mini, amb
boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i
tapa de llautó, per a una pressió màxima
de treball de 6 bar i una temperatura
màxima de 110°C; amb clau de pas,
inclòs elements de muntatge, aixeta mini,
i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Subministrament i muntatge de sonda de
temperatura embainada al tub. Inclou
sonda, baina, ràcord de subjecció, T, petit
material, calblejat fins a quadre.
Totalment muntada i provada.
Subministrament i instal·lació de vàlvula
reguladora de cabal de 2 vies de 1 1/2",
0-10V; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

12,000

25,28

303,36

1,000

364,08

364,08

4,000

25,86

103,44

2,000

31,90

63,80

2,000

12,49

24,98

4,000

12,82

51,28

4,000

19,21

76,84

1,000

143,85

143,85

6

Codi

5.1 ICS010e

5.5 ICS075d

Ut

5.6 ICS080

Ut

5.7 ICSsond

Ut

5.8 ICS075h

Ut
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Pressupost Projecte de caldera de Biomassa i distribució de calor als edificis municipals de Riells i Viabrea
Capítol nº 5 Elements i treballs connexió Sala Casal poble
Codi

Ut

5.9 ICS030b

Ut

Denominació

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

114,62

229,24

20,61

82,44

191,71

383,42

9,26

111,12

1.107,72

1.107,72
3.045,57

6

CA

PG

-84

87

Subministrament i instal·lació de
col·lector de distribució d'aigua, amb tub
d'acer negre estirat sense soldadura, de
3" DN 80 mm de diàmetre, de 0,5 m de
longitud, amb 1 connexió d'entrada i 2
connexions de sortida, amb planxa
flexible d'escuma elastomèrica, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb un elevat factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua,
de 50 mm d'espessor, complet, fins i tot
manòmetre, termòmetres, minvaments,
ancoratges, suports de canonada aïllats,
accessoris i peces especials per a
connexions. Totalment muntat, amb
connexions establertes i provat per
l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
2,000
5.10 ICS075i
Ut
Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/4", tipus Genebre o similar; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les
vàlvules del conjunt de circul·lació,
ompliment, etc, ja que estan
contemplades a la respectiva partida.
4,000
5.11 ICS085
Ut
Subministrament i instal·lació de
comptador d'aigua calenta de lectura
directa, de raig simple, amb emissor
d'impulsos, per a cabal nominal 1,5 m³/h,
de 15 mm de diàmetre nominal,
dimensions 110x70x90 mm, temperatura
màxima 90°C, pressió màxima 10 bar,
cabal màxim 3 m³/h, longitud del cable
1,5 m; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
2,000
5.12 IED010
m
Subministrament i instal·lació de Línia de
control vista, formada per dos cables
xarxa, categoria 7, de quatre parells
apantallats, dins tub protector de PVC
rígid, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil
guia, elements d'unió, colzes, caixes de
connexió intermitges i elements de
subjecció. Totalment muntada,
connexionada i provada.
12,000
5.13
Ut
Subministrament i muntatge de unitat de
Loxone-03-Ed_Casal
control de xarxa de calor i instal·lació
interior de l'Edifici Casal del poble, tipus
loxone o similar, dins armari de polièster
IP65 tipus RITTAL KS o similar.
Inclou: armari, sondes amb baina,
comptador elèctric, elements descrits a
l'annex 8 del projecte, cablejat, muntatge,
programació, manuals d'usuari, formació
als usuaris i posada en marxa.
1,000
Total Capítol nº 5 Elements i treballs connexió Sala Casal poble :
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Pressupost Projecte de caldera de Biomassa i distribució de calor als edificis municipals de Riells i Viabrea
Capítol nº 6 Control de qualitat
Ut

Denominació

Ut

Assaig sobre una mostra de formigó
sense D.O.R. amb determinació de:
consistència del formigó fresc mitjançant
el mètode d'assentament del con
d'Abrams i resistència característica a
compressió del formigó endurit mitjançant
control estadístic amb fabricació de sis
provetes, curat, escairament i ruptura a
compressió.
2,000
Total Capítol nº 6 Control de qualitat :

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

92,98

185,96
185,96

87
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6

Codi

6.1 XEH010
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Pressupost Projecte de caldera de Biomassa i distribució de calor als edificis municipals de Riells i Viabrea
Capítol nº 7 Seguretat i salut
Denominació

Pa

7.2 SS010

p.a.

Partida Alçada de Seguretat i Salut
Construcció
1,000
Partida alçada de seguretat i salut
instal·lacions
1,000
Total Capítol nº 7 Seguretat i salut :

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

2.262,41

2.262,41

723,27

723,27
2.985,68
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Codi

6

Ut

7.1 PA_SS

CA

Num.
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RESUM PRESSUPOST - Instal·lació de biomassa i xarxa de calor
1 Moviment de terres i obra civil

87

1.1.- Condicionament sala calderes
1.2.- Moviment de terres
1.3.- Fonamentació, Estructura i lloses
1.4.- Impermeabilització
1.5.- Coberta
1.6.- Tancaments, Obertures i portes
2 Xarxa de calor i abastament serveis

-84

1.7.- Condicionament exterior
3 Instal·lació Caldera de biomassa i elements complementaris
3.1.- Equip generació d'energia
3.2.- Evacuació de fums
3.3.- Components hidràulics
3.4.- Instal·lacio elèctrica i de control
3.5.- Protecció contra incendis

Pàgina 29

Import (€)
25.522,62
3.943,10
2.698,13
6.705,16
878,04
4.495,03
5.888,57
914,59
15.679,64
67.568,64
38.226,07
2.503,86
19.715,54
6.232,48
890,69
3.250,07

5 Elements i treballs connexió Sala Casal poble

3.045,57

6 Control de qualitat
7 Seguretat i salut

PG

4 Elements i treballs de connexió a la Sala Tècnica Ajuntament

Total PEM (Pressupost d'Execució Material)

Despeses Generals d'empresa (13%)
Benefici Industrial (6%)

Subtotal PEC (Pressupost d'Execució per Contracte) sense IVA

IVA 21%

Total PEC (Pressupost d'Execució per a Contracte)

185,96
2.985,68
118.238,18
15.370,96
7.094,29

140.703,43
29.547,72

170.251,16

CA

El pressupost d’execució material dels treballs descrits ascendirà a 118.238,18 € (CENT DIVUIT
MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS). Un cop aplicats el benefici
industrial del 6%, les despeses generals del 13% i el 21% d'IVA, el Pressupost d’execució per
contracta (PEC) amb IVA ascendirà a 170.251,16 € (CENT SETANTA MIL DOS-CENTS
CINQUANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS).

Redactor: Joan Oliver Casanellas
Enginyer Industrial
Ass/Col·legiat: 15.520
Signatura:

11 de desembre de 2015
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Pressupost i amidaments de Projecte de caldera de Biomassa i distribució de calor als edificis municipals de Riells
i Viabrea
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6

Projecte d’instal·lació d’una caldera centralitzada de biomassa i distribució de calor als edificis municipals de Riells i Viabrea

CA

Projecte d’instal·lació d’una caldera
centralitzada de biomassa i distribució
de calor als edificis municipals de Riells
i Viabrea

Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial

V.2 JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PG

Document V. Pressupost, justificació
i quadres de preus

mo111
%

0,010 h
2,000 %
3,000 %

39,47

1,66

19,47
1,85
1,89

0,19
0,04
0,06

Total per m³ ............:
Són U EURO AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per m³.

1,95

m³

Pala carregadora sobre
pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Excavació de terres a cel obert per a formació
de rases per fonamentacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota
de profunditat indicada en el Projecte. Inclús
transport de la maquinària, repassat de
paraments i fons d'excavació, extracció de
terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió. La terra
obtinguda s'emprarà a la mateixa obra en
actuacions posteriors.
0,387 h

38,33

14,83

19,47
19,29
19,68

4,46
0,39
0,59

Total per m³ ............:
Són VINT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per m³.

20,27

CA

0,229 h
2,000 %
3,000 %

Retroexcavadora hidràulica
sobre pneumàtics, de 115 kW.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

ADE010b

m³

Excavació en rases per instal·lacions en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics i
posterior reompliment de les mateixes amb
terreny de la pròpia excavació. Fins i tot part
proporcional de materials auxiliars,
senyalització i ballat de seguretat. Totalment
acabat.

mq01exn030

0,306 h

mq04cab020

0,139 h

mo062
%

0,131 h
2,000 %
3,000 %

ADE010c

38,30

11,72

28,50

3,96

14,00
17,51
17,86

1,83
0,35
0,54

Total per m³ ............:
Són DIVUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m³.

18,40

m

Excavadora hidràulica
s/pneumàtics 100 CV.
Camió basculant de 10 t. de
càrrega.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Tall de paviment asfaltic, per a pas
d'instal·lacions, de 0,4m d'amplada, posterior
reparat del mateix i càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor i transport
a abocador autoritzat. Fins i tot part
proporcional de materials auxiliars,
senyalització i ballat de seguretat. Totalment
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i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

ADE010

87

0,042 h

mo111
%

4

Desmunt en terra, per donar al terreny la rasant
d'explanació prevista, fent servir els mitjans
mecànics. Inclús càrrega dels productes de
l'excavació sobre camió. La terra s'emprarà en
altres actuacions a la mateixa obra.

mq01pan010a

mq01exn020b

3

m³

-84

2

ADD010

PG

1

Pàgina 2
Tot
al

6

Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

acabat.
0,336 h

mq05pdm110

0,115 h

mq11eqc010

0,005 h

UXF010

1,000 m²

mo110
mo062
%

0,096 h
0,190 h
2,000 %
3,000 %

12,87

6,78

0,78

36,24

0,18

10,27

10,27

20,15
14,00
28,69
29,26

1,93
2,66
0,57
0,88

Total per m ............:
Són TRENTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m.

30,14

Terraplenament i compactació per a fonament de
terraplè amb material de la pròpia excavació,
fins a assolir una densitat seca no inferior al
95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat.

mq01mot010a
mq02rov010i

mq02cia020j

0,021 h

mo111
%

0,083 h
2,000 %
3,000 %

mq01pan010a

39,47

1,22

32,36

1,49

66,52
61,18

1,33
2,94

39,36

0,83

19,47
9,43
9,62

1,62
0,19
0,29

Total per m³ ............:
Són NOU EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m³.

9,91

0,046 h
0,020 h
0,048 h

CA

mq04cab010b

0,031 h

6

ADR020

m³

Pala carregadora sobre
pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.
Camió basculant de 10 t de
càrrega, de 147 CV.
Motoanivelladora de 141 kW.
Compactador monocilíndric
vibrant autopropulsat, de 129
kW, de 16,2 t, amplada de treball
213,4 cm.
Camió cisterna de 8 m³ de
capacitat.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Formació de reblert amb tot-u natural calcari,
en extradós de mur de formigó; i compactació en
tongades successives de 30 cm d'espessor màxim
amb safata vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig
no inclòs en aquest preu). Inclús càrrega,
transport i descàrrega a peu de tall dels àrids
a utilitzar en els treballs de reblert i
humectació dels mateixos.

mt01zah010a

2,200 t

mq04dua020b

0,062 h

mq02rod010d

0,093 h

Barreja de riu granular o
natural, pedrera calcària.
Dúmper de descàrrega frontal de
2 t de càrrega útil.
Safata vibrant de guiat manual,
de 300 kg, amplada de treball 70

8,52

18,74

8,56

0,53

6,27

0,58
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87

38,30

-84

ADP010

Excavadora hidràulica
s/pneumàtics 100 CV.
Compressor portàtil dièsel
mitja pressió 10 m³/min.
Talladora de paviment amb
arrencada, desplaçament i
regulació del disc de tall
manuals.
Paviment de 8 cm de gruix,
realitzat amb barreja
bituminosa contínua en calent de
composició densa, tipus D12.
Peó especialitzat construcció.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

PG

5

mq01exn030

Pàgina 3
Tot
al
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Num. Codi
Ut
Descripció

0,006 h

mo111
%

0,190 h
2,000 %
3,000 %

39,36

0,24

19,47
23,79
24,27

3,70
0,48
0,73

Total per m³ ............:
Són VINT-I-CINC EUROS per m³.

25,00

m³

87

ADR030

cm, reversible.
Camió cisterna de 8 m³ de
capacitat.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Formació de base de paviment d'anivellament a la
sala de calderes, mitjançant reblert amb grava
de 20 a 30 mm de diàmetre; i compactació en
tongades successives de 30 cm d'espessor màxim
amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en
aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar
en els treballs de reblert i humectació dels
mateixos.

mq04dua020b
mq02rop020

mq02cia020j

8

7,11

14,93

8,56

0,88

7,01

5,41

39,36

0,39

19,47
23,60
24,07

1,99
0,47
0,72

Total per m³ ............:
Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per m³.

24,79

0,103 h
0,772 h

0,010 h
0,102 h
2,000 %
3,000 %

CA

mo111
%

2,100 t

AMC010

m³

Grava de pedrera, de 20 a 30 mm
de diàmetre.
Dúmper de descàrrega frontal de
2 t de càrrega útil.
Picó vibrant de 80 kg, amb placa
de 30x30 cm, tipus piconadora de
granota.
Camió cisterna de 8 m³ de
capacitat.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Formació de rebliment a cel obert amb tot-u
artificial granític, i compactació al 95% del
Proctor Modificat amb compactador tàndem
autopropulsat, en capes de 30 cm de gruix, fins
assolir una densitat seca no inferior al 95% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, per a millora de les propietats
resistents del terreny de suport de la
fonamentació.

mt01zah010d

2,200 t

mq04dua020b

0,103 h

mq02rot030b

0,103 h

mq02cia020j

0,010 h

mo111
%

0,034 h
2,000 %
3,000 %

Barreja de riu de trituració o
artificial, pedrera granític.
Dúmper de descàrrega frontal de
2 t de càrrega útil.
Compactadora tàndem
autopropulsat, de 63 kW, de 9,65
t, amplada de treball 168 cm.
Camió cisterna de 8 m³ de
capacitat.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

10,38

22,84

8,56

0,88

40,26

4,15

39,36

0,39

19,47
28,92
29,50

0,66
0,58
0,89

Total per m³ ............:
Són TRENTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per m³.

30,39

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

mt01arr010b

PG

-84

7

mq02cia020j

Pàgina 4
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al

6

Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

ANE010

m²

Emmacat de 10 cm en caixa per base de solera.
Formació d'emmacat de 10 cm d'espessor en caixa
per base de solera, mitjançant reblert i estès
en tongades d'espessor no superior a 20 cm de
graves procedents de pedrera calcària de 40/80
mm; i posterior compactació mitjançant equip
manual amb safata vibrant, sobre l'esplanada
homogènia i anivellada (no inclosa en aquest
preu). Inclús càrrega, transport i descàrrega a
peu de tall dels àrids a utilitzar en els feines
de reblert i regat dels mateixos.

mq01pan010a

0,010 h

mq02rod010d

0,010 h

mq02cia020j

0,010 h

13,92

1,53

39,47

0,39

6,27

0,06

39,36

0,39

19,47
6,73
6,86

4,36
0,13
0,21

Total per m² ............:
Són SET EUROS AMB SET CÈNTIMS per m².

7,07

0,224 h
2,000 %
3,000 %

m²

Formació de solera de formigó armat de 25 cm
d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb additiu
hidròfug i colorant marró, i abocament amb
cubilot, i doble malla electrosoldada ME 15x15
Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura
de repartiment, col·locada sobre separadors
homologats, amb acabat superficial mitjançant
remolinador mecànic; recolzada sobre capa base
existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p
de preparació de la superfície de recolzament del
formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant
regla vibrant, formació de juntes de formigonat
i panell de poliestirè expandit de 2 cm
d'espessor per a l'execució de juntes de contorn,
col·locat al voltant de qualsevol element que
interrompi la sola, com pilars i murs;
embroquetat o connexió dels elements exteriors
(marcs de pericons, boneres, caixes sifòniques,
etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades
sota la solera; i serrat de les juntes de
retracció, per mitjans mecànics, amb una
profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera i
posterior segellat amb massilla elàstica. Fins
i tot part proporcional de reforços d'armadura
de lligat amb el mur i sostre de la sitja.

CA

ANS010

Grava de pedrera de pedra
calcària, de 40 a 70 mm de
diàmetre.
Pala carregadora sobre
pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.
Safata vibrant de guiat manual,
de 300 kg, amplada de treball 70
cm, reversible.
Camió cisterna de 8 m³ de
capacitat.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

mt07aco020e

2,000 Ut

mt07ame010v

2,400 m²

mt10haf010neg

0,260 m³

Separador homologat per
soleres.
Malla electrosoldada ME 15x15 Ø
12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.
Formigó HA-25/B/20/IIa,

0,04

0,08

10,24

24,58

60,80

15,81

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
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0,110 m³

PG

mt01are010a

mo111
%

10

-84

87

9

Pàgina 5
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al

6

Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

mt14sja020

0,800 m

mq04dua020b

0,039 h

mq06vib020
mq06fra010

0,088 h
0,551 h

mq06cor020

0,100 h

mo019
mo075
mo111
%

0,201 h
0,201 h
0,100 h
2,000 %
3,000 %

1,00

0,80

8,56

0,33

4,59
4,98

0,40
2,74

13,07

1,31

22,30
20,68
19,47
56,71
57,84

4,48
4,16
1,95
1,13
1,74

Total per m² ............:
Són CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per
m².

59,58

-84

87

0,07

PG

ANS010c

1,32

m²

Formació de solera de formigó armat de 18 cm
d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/I
fabricat en central, i abocament des de camió,
i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de
repartiment, col·locada sobre separadors
homologats, per servir de base a un paviment,
acabat superficial mitjançant remolinador
mecànic; recolzada sobre capa base existent.
Inclús p/p de mitjans auxiliars, de preparació
de la superfície de recolzament del formigó,
estès i vibrat del formigó mitjançant regla
vibrant, formació de juntes de formigonat i
panell de poliestirè expandit de 2 cm d'espessor
per a l'execució de juntes de contorn, col·locat
al voltant de qualsevol element que interrompi
la sola, com pilars i murs; embroquetat o
connexió dels elements exteriors (marcs de
pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de
les xarxes d'instal·lacions executades sota la
solera; i serrat de les juntes de retracció, per
mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de
l'espessor de la solera. Fins i tot part
proporcional d'execició dels escalons d'accés a
la sala.

mt07aco020e

2,000 Ut

mt07ame010g

1,200 m²

mt10haf010gea

0,189 m³

mt16pea020b

0,050 m²

Separador homologat per
soleres.
Malla electrosoldada ME 15x15 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Formigó HA-25/B/20/I, fabricat
en central.
Plafó rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN 13163,
mecanitzat lateral recte, de 20
mm d'espessor, resistència

0,04

0,08

2,78

3,34

63,58

12,02

1,32

0,07

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
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0,050 m²

fabricat en central, amb additiu
hidròfug.
Plafó rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN 13163,
mecanitzat lateral recte, de 20
mm d'espessor, resistència
tèrmica 0,55 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), per junta de dilatació.
Massilla bicomponent, resistent
a hidrocarburs i olis, per a
closa de juntes de retracció en
soles de formigó.
Dúmper de descàrrega frontal de
2 t de càrrega útil.
Regla vibrant de 3 m.
Arremolinadora mecànica de
formigó.
Equip per a tall de juntes en
soleres de formigó.
Oficial 1ª construcció.
Ajudant construcció.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

CA

11

mt16pea020b

Pàgina 6
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al
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Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

0,31

4,59
4,98

0,40
2,74

mo019
mo075
mo111
%

0,141 h
0,141 h
0,070 h
2,000 %
3,000 %

22,30
20,68
19,47
26,38
26,91

3,14
2,92
1,36
0,53
0,81

Total per m² ............:
Són VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m².

27,72

Formació de solera de formigó armat de 20 cm
d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb additiu
hidròfug, i abocament des de camió, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment,
col·locada sobre separadors homologats, amb
acabat superficial mitjançant remolinador
mecànic; recolzada sobre capa base existent (no
inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació
de la superfície de recolzament del formigó,
estès i vibrat del formigó mitjançant regla
vibrant, formació de juntes de formigonat i
panell de poliestirè expandit de 2 cm d'espessor
per a l'execució de juntes de contorn, col·locat
al voltant de qualsevol element que interrompi
la sola, com pilars i murs; embroquetat o
connexió dels elements exteriors (marcs de
pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de
les xarxes d'instal·lacions executades sota la
solera; i serrat de les juntes de retracció, per
mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de
l'espessor de la solera i posterior segellat amb
massilla elàstica.

PG

m²

mt07aco020e

2,000 Ut

mt07ame010x

1,200 m²

mt10haf010neg

0,210 m³

mt16pea020b

0,050 m²

mt14sja020

0,800 m

mq04dua020b

0,039 h

mq06vib020
mq06fra010

0,088 h
0,551 h

Separador homologat per
soleres.
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø
12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.
Formigó HA-25/B/20/IIa,
fabricat en central, amb additiu
hidròfug.
Plafó rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN 13163,
mecanitzat lateral recte, de 20
mm d'espessor, resistència
tèrmica 0,55 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), per junta de dilatació.
Massilla bicomponent, resistent
a hidrocarburs i olis, per a
closa de juntes de retracció en
soles de formigó.
Dúmper de descàrrega frontal de
2 t de càrrega útil.
Regla vibrant de 3 m.
Arremolinadora mecànica de
formigó.

0,04

0,08

9,41

11,29

60,80

12,77

1,32

0,07

1,00

0,80

8,56

0,33

4,59
4,98

0,40
2,74

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

0,087 h
0,551 h

ANS010e

8,56

87

mq06vib020
mq06fra010

tèrmica 0,55 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), per junta de dilatació.
Dúmper de descàrrega frontal de
2 t de càrrega útil.
Regla vibrant de 3 m.
Arremolinadora mecànica de
formigó.
Oficial 1ª construcció.
Ajudant construcció.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

-84

0,036 h

CA

12

mq04dua020b

Pàgina 7
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al
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Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

0,100 h

mo019
mo075
mo111
%

0,182 h
0,182 h
0,091 h
2,000 %
3,000 %

1,31

22,30
20,68
19,47
39,38
40,17

4,06
3,76
1,77
0,79
1,21

Total per m² ............:
Són QUARANTA-U EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per m².

41,38

Subministrament i muntatge de canonada soterrada
de drenatge, amb una pendent mínima del 0,50%,
per a captació d'aigües subterrànies, de tub
ranurat de PVC de doble paret, l'exterior
corrugada i la interior llisa, color teula RAL
8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la
vall del corrugat, per drenatge, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre, segons
UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per
copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locada sobre
solera de formigó en massa HM-20/B/20/I, de 10
cm de gruix, en forma de bressol per rebre el tub
i formar els pendents. inclús p/p de junts;
reblert lateral i superior fins a 25 cm per sobre
de la generatriu superior del tub amb grava
filtrant sense classificar, sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal de
les rases per sobre de la grava filtrant.
Totalment muntada, connexionada a la xarxa de
sanejament i provada mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).

CA

3,000 %

14

CSV010

Sense descomposició

17,83
17,83

0,53

Total per m ............:
Són DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m.

18,36

m³

Costos indirectes

Formació de sabata correguda de fonamentació, de
formigó armat, realitzada en excavació prèvia,
amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central
amb additiu hidròfug, i abocament amb cubilot,
i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 75 kg/m³. Inclús p/p de separadors,
passa-tubs per a pas d'instal·lacions i
armadures d'espera dels pilars o altres
elements.

mt07aco020a

7,000 Ut

mt07aco010c

75,000 kg

mt10haf010neg

1,100 m³

mt11var300

0,020 m

mo041
mo087

0,382 h
0,382 h

Separador homologat per
fonamentacions.
Acer en barres corrugades, B 500
S UNE 36068, elaborat en taller
i col·locat en obra, diàmetres
varis.
Formigó HA-25/B/20/IIa,
fabricat en central, amb additiu
hidròfug.
Tub de PVC llis per a passatubs,
varis diàmetres.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.

0,13

0,91

0,74

55,50

60,80

66,88

6,39

0,13

20,47
17,71

7,82
6,77

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

m

87

13,07

-84

ASD010

Equip per a tall de juntes en
soleres de formigó.
Oficial 1ª construcció.
Ajudant construcció.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

PG

13

mq06cor020

Pàgina 8
Tot
al
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Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

2,76
4,22

Total per m³ ............:
Són CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU
CÈNTIMS per m³.

144,99

Demolició de sabata correguda de formigó armat,
de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb
retroexcavadora amb martell picador i equip de
oxitall, i càrrega mecànica de runa sobre camió
o contenidor i transport a abocador autoritzat.
Fins i tot part proporcional de neteja,
senyalització mitjans auxiliars.

-84

m³

87

138,01
140,77

mq01exn050c

0,407 h

mq01ret010

0,204 h

mo111
mo018
%

0,477 h
1,905 h
2,000 %
3,000 %

DDS030b

63,78

25,96

40,18

8,20

19,47
23,67
88,54
90,31

9,29
45,09
1,77
2,71

Total per m³ ............:
Són NORANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS per m³.

93,02

m³

17

Retroexcavadora sobre
pneumàtics, de 85 kW, amb
martell trencador.
Miniretrocarregadora sobre
pneumàtics de 15 kW.
Peó ordinari construcció.
Oficial 1ª soldador.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Demolició de llosa de fonamentació de formigó en
massa, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

CA

16

DDS030

Mitjans auxiliars
Costos indirectes

PG

15

2,000 %
3,000 %

mq05mai030

6,521 h

Martell pneumàtic.

4,01

26,15

mq05pdm010a

3,261 h

3,80

12,39

mo111
mo110
%

7,620 h
8,128 h
2,000 %
3,000 %

Compressor portàtil elèctric 2
m³/min de cabal.
Peó ordinari construcció.
Peó especialitzat construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

19,47
20,15
350,68
357,69

148,36
163,78
7,01
10,73

Total per m³ ............:
Són TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS
CÈNTIMS per m³.

368,42

DIC020

Ut

Desmuntatge de les calderes de gasoil, xemeneies
i instal·lacions hidràuliques, identificant les
canonades i actuant amb cura per a poder tornar
a emplaçar els elements desmuntats. Fins i tot
part proporcional de neteja, reubicació dels
elements, càrrega i transport dels elements que
no tinguin ús fins a abocador autoritzat.

mq04cag010a

2,055 h

Camió amb grua de fins a 6 t.

49,31

101,33

mo003

2,419 h

20,72

50,12

mo101
%

2,419 h
2,000 %
3,000 %

Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

17,50
193,78
197,66

42,33
3,88
5,93

Total per Ut ............:
Són DOS-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per

203,59

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
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Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció
Ut.
DIE060

Ut

Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica
interior fixada en superfície, amb recuperació
del material per a poder ser instal·lat en un
altre emplaçament; amb mitjans manuals i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor. Fins i tot p/p d'eliminació de quadre
general de comandament i protecció, cablejat,
mecanismes, caixes i altres accessoris
superficials, elements il·luminació, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Ajudant electricista.

20,65

23,13

2,242 h
2,000 %
3,000 %

Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

17,50
62,37
63,62

39,24
1,25
1,91

Total per Ut ............:
Són SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per
Ut.

65,53

DPP020

Ut

Desmuntatge amb recuperació del material per a
poder ser emprat a posteriori, de fulla guies i
marc de porta interior de pas de fusteria de
fusta, corredissa, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als quals
està subjecta. Fins i tot part proporcional de
mitjans auxiliars, neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat sobre
camió o contenidor, així com reparació dels
possibles danys que es puguin realitzar en
l'actuació.

20

mo016

1,375 h

Oficial 1ª fuster.

20,72

28,49

%

2,000 %
3,000 %

Mitjans auxiliars
Costos indirectes

28,49
29,06

0,57
0,87

Total per Ut ............:
Són VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per Ut.

29,93

DPT011

m²

Formació d'obertura de buit en partició interior
de fàbrica vista, formada per bloc de formigó de
20 cm d'espessor, amb martell pneumàtic i mitjans
auxiliars, càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor i transport a abocador
autoritzat. Sense afectar a l'estabilitat de la
partició o dels elements constructius contigus.
Posterior remat dels forats amb morter. Fins i
tot p/p de tall previ amb mola angular equipada
amb disc de tall, neteja, aplec, retirada i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
transport a abocador autoritzat, així com
reparació dels possibles danys que es puguin
realitzar en l'actuació.

mq05mai030

0,141 h

Martell pneumàtic.

4,01

0,57

mq05pdm110

0,141 h

Compressor portàtil dièsel
mitja pressió 10 m³/min.

6,78

0,96

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
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1,120 h

mo105
%

PG

mo094

CA

19

-84

87

18

0,161 h
0,163 h
2,000 %
3,000 %

Peó especialitzat construcció.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Són VUIT EUROS per m².
DQA070

m²

3,24
2,85
0,15
0,23

Total per m² ............:

8,00

Formació d'obertura en forjat i coberta per a pas
de xemeneia. Es prestarà especial atenció a la
impermeabilització de l'actuació. Amb martell
pneumàtic i mitjans auxiliars, càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor i transport
a abocador autoritzat. Posterior remat dels
forats amb morter. Fins i tot p/p de tall previ
amb mola angular equipada amb disc de tall,
neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, transport a abocador
autoritzat, així com reparació dels possibles
danys que es puguin realitzar en l'actuació.

mo111
%

DRS010

Peó especialitzat construcció.

20,15

2,44

0,810 h
2,000 %
3,000 %

Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

19,47
18,21
18,57

15,77
0,36
0,56

Total per m² ............:
Són DINOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m².

19,13

m²

Aixecat amb recuperació del material de paviment
de vorera existent a l'exterior de l'edifici, amb
mitjans manuals. Fins i tot posterior reposició
del material extret. Totalment acabat.

CA

22

0,121 h

23

24

mo104

0,688 h

Peó especialitzat construcció.

20,15

13,86

mo105
%

0,818 h
2,000 %
3,000 %

Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

17,50
28,18
28,74

14,32
0,56
0,86

Total per m² ............:
Són VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m².

29,60

DRS010b

m²

Aixecat amb recuperació del material de paviment
de vorera existent a l'exterior de l'edifici, amb
mitjans manuals. Fins i tot posterior reposició
del material extret.

mo104

0,688 h

Peó especialitzat construcció.

20,15

13,86

mo105
%

0,818 h
2,000 %
3,000 %

Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

17,50
28,18
28,74

14,32
0,56
0,86

Total per m² ............:
Són VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m².

29,60

DUX020

m²

Tall de paviment de formigó, per a pas
d'instal·lacions, de 0,4m d'amplada, i posterior
reparat del mateix, i càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor i transport
a abocador autoritzat. Fins i tot part
proporcional de materials auxiliars,
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mo110

PG

-84

21

20,15
17,50
7,62
7,77

87

mo104
mo105
%
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Num. Codi
Ut
Descripció

mq11eqc010

0,005 h

mt10hmf011rc

0,263 m³

mt09mcr300b

0,032 m³

mq06vib020
mo110
mo062
%

0,113 h
0,179 h
0,190 h
2,000 %
3,000 %

6,38

36,24

0,18

59,63

15,68

59,07

1,89

4,59
20,15
14,00
30,92
31,54

0,52
3,61
2,66
0,62
0,95

Total per m² ............:
Són TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m².

32,49

-84

63,78

PG

DUX020b

26

m²

Tall i demolició de paviment de formigó, i
posterior reparat del mateix, i càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor i transport
a abocador autoritzat. Fins i tot part
proporcional d'actuacions prèvies, cates pel pas
d'instal·lacions, senyalització i mitjans
auxiliars.

mq01exn050c

0,100 h

mq11eqc010

0,005 h

mt10hmf011rc

0,263 m³

mt09mcr300b

0,032 m³

mq06vib020
mo110
mo062
%

0,113 h
0,179 h
0,190 h
2,000 %
3,000 %

EFM11811a

Retroexcavadora sobre
pneumàtics, de 85 kW, amb
martell trencador.
Talladora de paviment amb
arrencada, desplaçament i
regulació del disc de tall
manuals.
Formigó no estructural
HNE-20/P/20, fabricat en
central.
Sorra-ciment, sense additius,
amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland
CEM II/B-L 32,5 R i sorra de
pedrera granítica, confeccionat
en obra.
Regla vibrant de 3 m.
Peó especialitzat construcció.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

63,78

6,38

36,24

0,18

59,63

15,68

59,07

1,89

4,59
20,15
14,00
30,92
31,54

0,52
3,61
2,66
0,62
0,95

Total per m² ............:
Són TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m².

32,49

Ut

Retroexcavadora sobre
pneumàtics, de 85 kW, amb
martell trencador.
Talladora de paviment amb
arrencada, desplaçament i
regulació del disc de tall
manuals.
Formigó no estructural
HNE-20/P/20, fabricat en
central.
Sorra-ciment, sense additius,
amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland
CEM II/B-L 32,5 R i sorra de
pedrera granítica, confeccionat
en obra.
Regla vibrant de 3 m.
Peó especialitzat construcció.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Subministrament i instal·lació de Maniguet
antielectrolític, d'1 1/2" de diàmetre nominal,
amb rosca femella als 2 extrems, muntat
superficialment.
Sense descomposició

30,15
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0,100 h

CA

25

mq01exn050c

87

senyalització i ballat de seguretat. Totalment
acabat.

3,000 %

30,15

0,90

Total per Ut ............:
Són TRENTA-U EUROS AMB CINC CÈNTIMS per Ut.

31,05

Subministrament i instal·lació de Maniguet
antielectrolític, d'1 1/4" de diàmetre nominal,
amb rosca femella als 2 extrems, muntat
superficialment.

-84

Sense descomposició
3,000 %

EHM010

mt07aco020d

0,90

Total per Ut ............:
Són TRENTA-U EUROS AMB CINC CÈNTIMS per Ut.

31,05

m³

Formació de muret pararodes de formigó de 20 cm
de gruix mitjà, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament
amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 50 kg/m³, executat en
condicions complexes. Muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat a dues cares dels murs de fins
3 m d'alçària, amb plafons metàl·lics modulars
amb acabat tipus industrial per revestir. Inclús
p/p de formació de junts, separadors,
distanciadors per a encofrats i accessoris, i
tapat d'orificis resultants després de la
retirada de l'encofrat.
8,000 Ut

Separador homologat per murs.

0,06

0,48

Acer en barres corrugades, B 500
S UNE 36068, elaborat en taller
i col·locat en obra, diàmetres
varis.
Sistema d'encofrat a dues cares,
per a murs, format per panells
metàl·lics modulars, fins 3 m
d'altura, inclús p/p d'elements
per a pas d'instal·lacions.
Formigó HA-25/B/20/IIa,
fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

0,74

37,00

20,96

139,59

59,43

62,40

20,47
17,71
257,34
262,49

9,56
8,31
5,15
7,87

Total per m³ ............:
Són DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per
m³.

270,36

50,000 kg

CA

mt07aco010c

29

mt08eme030c

6,660 m²

mt10haf010nea

1,050 m³

mo041
mo087
%

0,467 h
0,469 h
2,000 %
3,000 %

EHM010b

30,15
30,15

PG

28

Costos indirectes

m³

Formació de mur de formigó d'entre 20 i 35cm de
gruix mitjà, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb additiu
hidròfug, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 80
kg/m³, executat en condicions complexes.
Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat a
dues cares dels murs de fins 3 m d'alçària, amb
taulers aglomerats hidrofugants de 22 mm
d'espessor amb acabat vist. Inclús p/p de
formació de junts, separadors, distanciadors per
a encofrats i accessoris, encofrat per a pas
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EFM11811ab Ut

Costos indirectes

87

27
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Ut
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mt07aco010c

80,000 kg

mt08ema020c

6,680 m²

mt10haf010neg

1,050 m³

mo041
mo087
%

0,544 h
0,544 h
2,000 %
3,000 %

0,48

Acer en barres corrugades, B 500
S UNE 36068, elaborat en taller
i col·locat en obra, diàmetres
varis.
Sistema d'encofrat a dues cares,
per a murs, format per taulers de
fusta hidrofugada aglomerada de
22 mm, fins 3 m d'altura, inclús
p/p d'elements per a pas
d'instal·lacions.
Formigó HA-25/B/20/IIa,
fabricat en central, amb additiu
hidròfug.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

0,74

59,20

20,24

135,20

60,80

63,84

20,47
17,71
279,49
285,08

11,14
9,63
5,59
8,55

Total per m³ ............:
Són DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS per m³.

293,63

-84

0,06

PG

EHU010b

Separador homologat per murs.

m²

Formació d'estructura de formigó armat,
realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat
en central amb additiu hidròfug, i abocament amb
cubilot, amb un volum total de formigó en sostre
i bigues de 0,128 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B
500 S en zona de reforç de negatius i connectors
de biguetes i cèrcols i bigues, amb una quantia
total 11 kg/m², constituïda per: FORJAT
UNIDIRECCIONAL: horitzontal, de cantell 25 =
20+5 cm; sistema d'encofrat continu amb puntals,
sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de
fusta tractada reforçada amb barnilles i
perfils; bigueta pretensada T-18; revoltó de
formigó, 60x20x20 cm, inclús p/p de peces
especials; capa de compressió de 5 cm de gruix,
amb armadura de repartiment formada per malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; bigues planes; altura lliure de
planta de fins a 3 m. Rematada en vora de forjat
amb motlle de poliestirè expandit per cornisa.
Inclús p/p de cèrcols perimetrals de planta.
Sense incloure repercussió de pilars.

mt08efu010a

1,100 m²

mt07bho010b

5,625 Ut

mt07vau010a

0,165 m

mt07vau010b

0,908 m

mt07vau010c

0,495 m

Sistema d'encofrat continu per a
forjat unidireccional de
formigó armat, fins a 3 m
d'alçària lliure de planta,
compost de: puntals, sotaponts
metàl·lics i superfície
encofrant de fusta tractada
reforçada amb barres i perfils.
Revoltó de formigó, 60x20x20 cm,
inclús p/p de peces especials.
Bigueta pretensada, T-18,
Lmedia = <4 m, segons UNE-EN
13225.
Bigueta pretensada, T-18,
Lmitjana = 4/5 m, segons UNE-EN
15037-1.
Bigueta pretensada, T-18,

5,47

6,02

0,49

2,76

4,40

0,73

5,17

4,69

5,88

2,91
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8,000 Ut

CA

30

mt07aco020d

87

d'instal·lacions i tapat d'orificis resultants
després de la retirada de l'encofrat.

0,60

mt07aco020c
mt07aco010c

0,800 Ut
11,000 kg

0,08
0,74

0,06
8,14

mt07ame010d

1,100 m²

1,51

1,66

mt10haf010neg

0,128 m³

60,80

7,78

mo041
mo087
%

0,680 h
0,680 h
2,000 %
3,000 %

20,47
17,71
61,31
62,54

13,92
12,04
1,23
1,88

Total per m² ............:
Són SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per
m².

64,42

105,84

mq07gte010c

0,050 h

64,04

mo045

0,056 h

mo091

0,113 h

%

2,000 %
3,000 %

m

Subministrament i col·locació de biga
prefabricada de formigó armat tipus I, de 80 cm
d'alçària i 20 cm d'amplada d'ànima, amb un
moment flector màxim de 850 kN·m. Fins i tot part
proporcional de mitjans auxiliars, muntatge
mitjançant grua, connexió amb pilars en els quals
es dóna suport i execució dels estintolaments
necessaris.
105,84

3,20

24,47

1,37

21,71

2,45

112,86
115,12

2,26
3,45

Total per m ............:
DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per

118,57

CA

1,000 m

Són CENT
m.
FDD010

m

Biga prefabricada de formigó
armat tipus I, de 80 cm d'alçària
i 20 cm d'amplada d'ànima, amb un
moment flector màxim de 850
kN·m, segons UNE-EN 13225.
Grua autopropulsada de braç
telescòpic amb una capacitat
d'elevació de 30 t i 27 m
d'altura màxima de treball.
Oficial 1ª muntador
d'estructura prefabricada de
formigó.
Ajudant muntador d'estructura
prefabricada de formigó.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Subministrament i muntatge de barana recta en
forma de L de façana de 100 cm d'altura formada
per: bastidor compost de barana superior i
inferior de tub quadrat de perfil buit d'acer
laminat en fred de 20x20x1,5 mm i muntants de tub
quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de
20x20x1,5 mm amb una separació de 100 cm entre
ells; pany per reblert dels buits del bastidor
compost de barrots verticals de tub quadrat de
perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5
mm amb una separació de 10 cm i passamans de tub
quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

EPV010b

mt07pha050a

32

87

7,20

-84

0,083 m

Lmitjana = 5/6 m, segons UNE-EN
15037-1.
Bigueta pretensada, T-18,
Lmitjana = >6 m, segons UNE-EN
15037-1.
Separador homologat per bigues.
Acer en barres corrugades, B 500
S UNE 36068, elaborat en taller
i col·locat en obra, diàmetres
varis.
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Formigó HA-25/B/20/IIa,
fabricat en central, amb additiu
hidròfug.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

PG

31

mt07vau010d
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Ut
Descripció

mt26aab010aa

2,100 m

mt26aab010aa

9,000 m

mt26aab010aa

1,050 m

mt26aaa031

1,000 Ut

mt27pfi050

0,160 kg

mo017
%

FFZ010

1,70

0,81

1,70

0,81

7,29

0,81

0,85

2,01

2,01

9,79

1,57

3,04

0,31
61,42
1,54
2,35

Total per m ............:
Són VUITANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per m.

80,74

23,67
76,85
78,39

22,050 Ut

0,27

5,95

64,71

0,91

7,87

0,79

0,101 h

2,595 h
2,000 %
3,000 %

m²

Execució de fulla exterior de 14 cm d'espessor
de fàbrica, en tancament de façana, de maó
ceràmic buit (H-16), per revestir, 24x19x14 cm,
rebuda amb morter de ciment M-5, amb recolzament
mínim dels 2/3 parts del maó sobre el forjat, o
sobre angulars d'acer laminat galvanització en
calenta fixats als fronts de forjat si, per
errors d'execució, el maó no dóna suport els seus
2/3 parts sobre el forjat. Inclús p/p de
minvaments, trencaments, lligades, revestiment
dels fronts de forjat amb peces ceràmiques,
col·locades amb morter d'alta adherència,
trobada amb pilars, formació de cantonades,
parapets de coberta, formació de llindes
mitjançant obra de fàbrica amb armadura d'acer
corrugat, brancals i queixals, junts de
dilatació, execució de trobades i punts
singulars.

CA

33

0,81

PG

mq08sol020

Tub quadrat de perfil buit
d'acer laminat en fred de
20x20x1,5 mm.
Tub quadrat de perfil buit
d'acer laminat en fred de
20x20x1,5 mm.
Tub quadrat de perfil buit
d'acer laminat en fred de
20x20x1,5 mm.
Tub quadrat de perfil buit
d'acer laminat en fred de
20x20x1,5 mm.
Repercussió, per m de barana,
d'elements de fixació sobre obra
de fàbrica: tacs i cargols
d'acer.
Emprimació SHOP-PRIMER a base de
resines pigmentades amb òxid de
ferro vermell, cromat de zinc i
fosfat de zinc.
Equip i elements auxiliars per
soldadura elèctrica.
Oficial 1ª serraller.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

mt04lcc010e

mt09mor010c

0,014 m³

mt18bdb010a800

0,100 m²

Maó ceràmic buit (H-16), per
revestir, 24x19x14 cm, segons
UNE-EN 771-1.
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5
N tipus M-5, confeccionat en
obra con 250 kg/m³ de ciment i
una proporció en volum 1/6, amb
resistència a compressió a 28
dies de 5 N/mm².
Rajola ceràmica de caironet,
acabat mat o natural, 8,00€/m²,
segons UNE-EN 14411.
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2,100 m

-84

mt26aab010aa

87

20x20x1,5 mm, fixada mitjançant cargolats en
obra de fàbrica. Fins i tot part proporcional
d'anclatges, d'obertura de pas per la corredissa
amb reforços pertinents i mitjans auxiliars.
Totalment muntada.

0,800 kg

mo020

0,513 h

mo112

0,256 h

%

3,000 %
3,000 %

0,59

23,30

11,95

19,47

4,98

25,17
25,93

0,76
0,78

Total per m² ............:
Són VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m².

26,71

Execució de fulla de 20 cm d'espessor de fàbrica,
en tancament, de bloc buit de formigó, per
revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter
de ciment M-7,5, amb recolzament mínim de les 2/3
parts del bloc sobre el forjat, o sobre angulars
d'acer laminat galvanització en calenta fixats
als fronts de forjat si, per errors d'execució,
el bloc no dóna suport els seus 2/3 parts sobre
el forjat. Inclús p/p de mitjans auxiliars, de
minvaments, trencaments, lligades, revestiment
dels fronts de forjat amb plaquetes de formigó,
col·locades amb morter d'alta adherència,
trobament amb pilars, formació de cantonades,
parapets de coberts, formació de llindes
mitjançant peces llinda amb armadura i massissat
de formigó, brancals i queixals, junts de
dilatació, execució de trobades i punts
singulars.

CA

35

mt02bhg010d

12,600 Ut

mt09mor010d

0,015 m³

mt07aco010c

2,500 kg

mt02bhg012a

5,000 Ut

mo020

0,577 h

mo112

0,288 h

%

3,000 %
3,000 %

FFZ020b

0,73

9,20

75,25

1,13

0,74

1,85

0,29

1,45

23,30

13,44

19,47

5,61

32,68
33,66

0,98
1,01

Total per m² ............:
Són TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per
m².

34,67

m²

Bloc buit de formigó, per
revestir, color gris, 40x20x20
cm, resistència normalitzada
R10 (10 N/mm²), inclús p/p de
peces especials: cèrcols i
medis. Segons UNE-EN 771-3.
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5
N tipus M-7,5, confeccionat en
obra con 300 kg/m³ de ciment i
una proporció en volum 1/5, amb
resistència a compressió a 28
dies de 7,5 N/mm².
Acer en barres corrugades, B 500
S UNE 36068, elaborat en taller
i col·locat en obra, diàmetres
varis.
Plaqueta de formigó gris,
20x17x4 cm, per revestir.
Oficial 1ª construcció en
treballs de ram de paleta.
Peó ordinari construcció en
treballs de ram de paleta.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Execució de fulla de 20 cm d'espessor de fàbrica,
en tancament, parcialment de de bloc buit de
formigó (amb el primer metre d'alçada de bloc

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

m²

87

0,74

-84

FFZ020

Acer en barres corrugades, B 500
S UNE 36068, elaborat en taller
i col·locat en obra, diàmetres
varis.
Oficial 1ª construcció en
treballs de ram de paleta.
Peó ordinari construcció en
treballs de ram de paleta.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

PG

34

mt07aco010c
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al
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Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

Pàgina 18
Tot
al

6

Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

mt09mor010d

mt07aco010c

0,73

9,20

75,25

1,13

0,74

1,85

0,29

1,45

23,30

13,44

19,47

5,61

32,68
33,66

0,98
1,01

Total per m² ............:
Són TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per
m².

34,67

0,015 m³

2,500 kg

5,000 Ut

CA

mt02bhg012a

12,600 Ut

36

mo020

0,577 h

mo112

0,288 h

%

3,000 %
3,000 %

ICEl

Bloc buit de formigó, per
revestir, color gris, 40x20x20
cm, resistència normalitzada
R10 (10 N/mm²), inclús p/p de
peces especials: cèrcols i
medis. Segons UNE-EN 771-3.
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5
N tipus M-7,5, confeccionat en
obra con 300 kg/m³ de ciment i
una proporció en volum 1/5, amb
resistència a compressió a 28
dies de 7,5 N/mm².
Acer en barres corrugades, B 500
S UNE 36068, elaborat en taller
i col·locat en obra, diàmetres
varis.
Plaqueta de formigó gris,
20x17x4 cm, per revestir.
Oficial 1ª construcció en
treballs de ram de paleta.
Peó ordinari construcció en
treballs de ram de paleta.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

PG

mt02bhg010d

Ut

Subministrament i instal·lació de comptador
elèctric trifàsic per pulsos per a
interconnectar amb el sistema de control
Sense descomposició
3,000 %

37

ICO010

262,20

7,87

Total per Ut ............:
Són DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS per Ut.

270,07

Ut

Costos indirectes

262,20

Subministrament i col·locació de xemeneia
modular metàl·lica, de doble paret, tipus DINAK
DP o similar, paret interior d'acer inoxidable
AISI 316 de 300 mm de diàmetre i paret exterior
d'acer inoxidable AISI 304 de 360mm de diàmetre,
amb aïllament entre parets mitjançant manta de
fibra ceràmica d'alta densitat de 25 mm
d'espessor, temperatura de treball de 400°C i

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876
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87

armat i emplenat), per revestir, color gris,
40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10
N/mm²), rebuda amb morter de ciment M-7,5, amb
recolzament mínim de les 2/3 parts del bloc sobre
el forjat, o sobre angulars d'acer laminat
galvanització en calenta fixats als fronts de
forjat si, per errors d'execució, el bloc no dóna
suport els seus 2/3 parts sobre el forjat. Inclús
p/p de mitjans auxiliars, de minvaments,
trencaments, lligades, revestiment dels fronts
de forjat amb plaquetes de formigó, col·locades
amb morter d'alta adherència, trobament amb
pilars, formació de cantonades, parapets de
coberts, formació de llindes mitjançant peces
llinda amb armadura i massissat de formigó,
brancals i queixals, junts de dilatació,
execució de trobades i punts singulars.

Pàgina 19
Tot
al

6

Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

1,000 Ut

CA

Xem_250_C90

2,000 Ut

Xem_250_05m

1,000 Ut

Xem_amp-250-300

1,000 Ut

Xem_300_T90a

2,000 Ut

Xem_300_lim

1,000 Ut

Xem_300_tap

1,000 Ut

mt20cmn310ic

6,000 m

Xem_300_con

1,000 Ut

Xem_350_ancl

3,000 Ut

Xem_350_abr

15,000 Ut

mt20cmn311i

1,000 Ut

mo003

5,902 h

mo101
%

5,902 h
2,000 %

Adaptador a caldera D250 mm,
inox AISI 316.
Colze aïllat 90 D250 mm, inox
AISI 316.
Tram extensible 350/550mm
D250 mm, inox AISI 316.
Ampliació DN250-300, inox AISI
316
T 90 aïllada, D300 mm, inox AISI
316.
Limitador de tiratge inox AISI
316.
Tap recollida de sutge per T 300
mm, inox AISI 316.
Tub de doble paret, tipus DINAK
DP o similar, compost per paret
interior d'acer inoxidable AISI
316 de 300 mm de diàmetre i paret
exterior d'acer inoxidable AISI
304, amb aïllament entre parets
mitjançant manta de fibra
ceràmic
Conus sortida lliure D300 mm,
inox AISI 316.
Anclatge regulable a paret, inox
AISI 316.
Abraçaderes unió DN350 inox AISI
316.
Material auxiliar per a muntatge
i subjecció a l'obra d'els tubs
de doble paret, de 300 mm de
diàmetre interior.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

36,87

73,74

65,26

65,26

98,14

98,14

103,28

103,28

168,60

337,20

162,62

162,62

53,12

53,12

132,21

793,26

46,85

46,85

65,23

195,69

14,44

216,60

11,92

11,92

20,72

122,29

17,50
2.383,26

103,29
47,67
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xem_250-adp

PG

-84

87

puntes de temperatura de fins 1000°C,
instal·lada parcialment a l'interior de
l'edifici i parcialment a l'exterior, per
evacuació dels productes de la combustió de la
caldera de biomassa (combustible sòlid). Segons
plànols. Fins i tot p/p de mitjans auxiliars, de
trams rectes, tes, colzes, adaptadors,
abraçadores, suports murals, móduls finals i
demés accessoris necessàris. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Formada per:
diàmetre DN250/310
- adaptador a caldera 250 (1 Ut)
- colze de 90º (1 ut)
- tram recte extensible 0,5m (1ut)
- Ampliació 250-300 (1Ut)
diàmetre DN300/360
- T 90º (2 Ut)
- adaptador a caldera 250 (1 Ut)
- limitador de tiratge amb clapeta
antiexplosions i amb adaptació a 200 (1 Ut)
- Tap de registre amb col·lector de sutge i
connexió a desaiguat (1 Ut)
- tram recte 1m (6 Ut)
- Conus de sortida lliure (1 Ut)
- Abraçadores per a collar la xemeneia a la paret
i paravents (en cas que sigui necessari) (3 Ut)
- Abarçaderes i accessoris
Totalment muntada i provada.

3,000 %

Total per Ut ............:
Són DOS MIL CINC-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS per Ut.

2.503,86

87

72,93

Ut

Costos indirectes

Subministrament i instal·lació de caldera per a
la combustió d'estelles, 62 a 199 kW, sèrie
WTH200-RA450 de HARGASSNER, o similar, formada
per:
- Caldera d'estella tipus HARGASSNER WTH200 o
similar, de potència entre 62 i 199Kw, amb
cremador de graella escalonada mòbil, recollidor
automàtic de cendres, neteja automàtica de
bescanviadors per mitjà del moviment vertical
dels turbuladors, sistema d'alimentació
automàtica amb vis sense fi d'inoxidable, càmara
de combustió revestida amb refractari, encesa
automàtica, regulació d'aire primari i
secundari, extractor de tir forçat de fums
regulat per variador de freqüència, regulació
per sonda lambda, sensor de depresió a la cambra
de combustió, descendratge automàtic fins a
dipòsit de cendres i sistema de control lambda
Hatronic o similar per a regular l'emplenat de
dipòsit d'inèrcia.
- Sistema d'alimentació i remenament de
l'estella, tipus HARGASSNER RA400 o similar,
format per ballestes de 400mm de diàmetre, amb
canal obert per a vis sense fi de geometria
variable, 2,6m de canal tancat d'alimentació
fins a sistema antiretorn de flama, sonda de
temperatura en el canal tancat, motor amb
commutació automàtica del sentit de gir per a
evitar encallades d'estella.
- Sistema de seguretat antiretorn flama format
per clapeta, o similar, i sensors de temperatura
i depressió.
- Sistema de seguretat per sobretemperatura
format per sprinkler amb sonda de temperatura,
o similar.
- Sistema d'alarma i monitorització del
funcionament de la caldera mitjançant
missatgeria mòbil.
Totalment muntada, connexionada i posada en
marxa per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: transport, descàrrega i entrada de la
caldera a la sala. Replanteig mitjançant
plantilla. Presentació dels elements. Muntatge
de la caldera i els seus accessoris. Connexionat
amb les xarxes de conducció d'aigua, de
salubritat i elèctrica, i amb el conducte
d'evacuació dels productes de la combustió.
Replanteig i execució del desguàs. Posada en
marxa i formació dels usuaris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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ICQ010b

2.430,93

CA

38
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Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

1,000 Ut

Caldera d'estella tipus
HARGASSNER WTH200 o similar, de
potència entre 62 i 199Kw, amb
cremador de graella escalonada
mòbil, recollidor automàtic de
cendres, neteja automàtica de
bescanviadors per mitjà del
moviment vertical dels
turbuladors, sistema
d'alimentació automàtica amb
vis sense fi d'inoxidable,
càmara de combustió revestida
amb refractari, encesa
automàtica, regulació d'aire
primari i secundari, extractor
de tir forçat de fums regulat per
variador de freqüència,
regulació per sonda lambda,
sensor de depresió a la cambra de
combustió, descendratge
automàtic fins a dipòsit de
cendres i sistema de control
lambda Hatronic o similar per a
regular l'emplenat de dipòsit
d'inèrcia. - Sistema
d'alimentació i remenament de
l'estella, tipus HARGASSNER
RA400 o similar, format per
ballestes de 400mm de diàmetre,
amb canal obert per a vis sense
fi de geometria variable, 2,6m
de canal tancat d'alimentació
fins a sistema antiretorn de
flama, sonda de temperatura en
el canal tancat, motor amb
commutació automàtica del
sentit de gir per a evitar
encallades d'estella. - Sistema
de seguretat antiretorn flama
format per clapeta, o similar, i
sensors de temperatura i
depressió. - Sistema de
seguretat per sobretemperatura
format per sprinkler amb sonda
de temperatura, o similar. Sistema d'alarma i
monitorització del funcionament
de la caldera mitjançant
missatgeria mòbil.
Subministrament i instal·lació
de sistema d'alimentació
d'estelles, per a caldera de
biomassa compost per extractor
rotatiu per a estelles, format
per disc rotatori, de 5 m de
diàmetre, amb lamel·les, motor
per a alimentació trifàsica a
400 V, transportador helicoïdal
sense fi de 2 m de longitud i 2,6
m de transportador helicoïdal
sense fi tancat, amb xapa d'acer
en "U",. Totalment muntat,
connexionat i provat. Inclou:
Replanteig. Connexionat dels
elements a la xarxa. Criteri
d'amidament de projecte: Unitat
projectada, segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment
executades segons
especificacions de Projecte.
Base de recolzament
antivibracions, per a caldera.
Limitador tèrmic de seguretat,
tarat a 95°C, format per vàlvula

31.968,74

31.968,74

2.832,89

2.832,89

39,31

39,31

78,62

78,62

mt38cbh321harg

1,000 Ut

mt38cbh099d

1,000 Ut

mt38cbh097a

1,000 Ut
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mt38cbh018harg
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Num. Codi
Ut
Descripció

1,000 Ut

mt38cbh100d

1,000 Ut

mo003

7,870 h

mo101
%

7,870 h
2,000 %
3,000 %

275,52

20,72

163,07

17,50
36.152,69
36.875,74

137,73
723,05
1.106,27

Total per Ut ............:
Són TRENTA-SET MIL NOU-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB U
CÈNTIM per Ut.

37.982,01

-84

Ut

Subministrament i instal·lació de conjunt
d'ompliment de la instal·lació i protecció
contra sobretemperatures a la caldera, des de la
xarxa de distribució d'aigua, format per 20 m de
canonada d'acer inoxidable amb unions premsades,
tipus inoxpress o similar, de 35 i 22 mm de
diàmetre, col·locat superficialment, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica de 9mm, vàlvules de tall,
aixeta de jardí, filtre retenidor de residus,
vàlvula de retenció i comptador d'aigua freda.
Fins i tot p/p d'elements de muntatge, colzes,
tes, maneguets i altres accessoris necessaris
per al seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.
10,000 Ut

mt37tca010e

10,000 m

mt37tca010fe

16,000 m

mt37tca011e

0,800 Ut

mt37www060f

1,000 Ut

mt37cic020d

1,000 Ut

mt37svr010d

1,000 Ut

mt37sve010e

2,000 Ut

mt37sve010d

2,000 Ut

mt17coe050fc

87

275,52

20,000 m

Material auxiliar per a muntatge
i subjecció a l'obra de les
canonades, de 33/35 mm de
diàmetre.
Tub d'acer inoxidable AISI-304
amb paret de 1 mm de gruix i 26/28
mm de diàmetre, segons UNE-EN
1057.
Tub d'acer inoxidable de 35 mm de
diàmetre, amb el preu
incrementat el 20% en concepte
d'accessoris i peces especials.
Accessoris per unió premsada de
tub d'acer inox AISI-304.
Filtre retenidor de residus de
llautó, amb tamis d'acer
inoxidable amb perforacions de
0,5 mm de diàmetre, amb cargol de
1 1/4", per a una pressió màxima
de treball de 16 bar i una
temperatura màxima de 110°C.
Comptador d'aigua freda, per
roscar, de 1 1/4" de diàmetre.
Vàlvula de retenció de llautó
per roscar de 1 1/4".
Vàlvula d'esfera de 1 1/4",
tipus genebre o similar
Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1".
Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 36,0 mm de
diàmetre interior i 22,0 mm de
gruix (equivalent a 25,0 mm de
RITE IT 1.2.4.2) mm de gruix, a
força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura
cel·lular tancada.

0,61

6,10

9,79

97,90

8,84

141,44

9,79

7,83

18,50

18,50

217,36

217,36

5,60

5,60

15,39

30,78

9,89

19,78

5,62

112,40
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mt37tca400f

656,81

PG

ICS005b

i sonda de temperatura.
Direcció de muntatge i cablejat
de caldera de biomassa.
Posada en marxa i formació en el
maneig de caldera de biomassa.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

656,81

CA

39

mt38cbh102c
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Num. Codi
Ut
Descripció

0,880 l

mo003

3,370 h

mo101
%

3,370 h
2,000 %
3,000 %

mt37tca011h

69,83

17,50
791,30
807,13

58,98
15,83
24,21

Total per Ut ............:
Són VUIT-CENTS TRENTA-U EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS per Ut.

831,34

m

41

Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua calenta de calefacció,
formada per tub d'acer inoxidable AISI-304 amb
unions premsades, tipus inoxpress o similar, de
54mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus
inoxpres o similar, col·locat superficialment en
el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús p/p
d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets,
racords, suports isofònics i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada, sense
incloure ajudes de paleta.
1,050 m

13,72

14,41

7,13

0,71

8,42

8,42

5,46

4,75

20,72
17,50
31,69
32,32

1,84
1,56
0,63
0,97

Total per m ............:
Són TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m.

33,29

0,100 Ut

1,000 m

mt17coe110

0,870 l

mo002
mo055
%

0,089 h
0,089 h
2,000 %
3,000 %

ICS010b

87

20,72

CA

mt17coe050id

4,80

m

Tub d'acer inoxidable AISI-304
amb paret de 1,5 mm de gruix i 54
mm de diàmetre.
Accessoris per unió premsada de
tub d'acer inoxidable AISI-304
de 54 mm de diàmetre.
Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, de 55,0 mm de
diàmetre interior i 27,0 mm de
gruix (equivalent a 30,0 mm de
RITE IT 1.2.4.2).
Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua calenta de calefacció,
formada per tub d'acer inoxidable AISI-304 amb
unions premsades, tipus inoxpress o similar, de
35mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus
inoxpres o similar, col·locat superficialment en
el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica de 25mm d'espessor. Inclús p/p
d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets,
racords, suports isofònics i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada, sense
incloure ajudes de paleta.
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mt37tca010h

5,46

-84

ICS010

Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

PG

40

mt17coe110
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Num. Codi
Ut
Descripció

mt37tca010fe

1,000 m

mt17coe050cc

1,000 m

mt17coe110

0,020 l

mo003

0,281 h

mo095
%

0,381 h
2,000 %
3,000 %

0,36

8,84

8,84

5,57

5,57

5,46

0,11

20,72

5,82

17,50
27,37
27,92

6,67
0,55
0,84

Total per m ............:
Són VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m.

28,76

-84

87

0,36

PG

ICS010d

Material auxiliar per a muntatge
i subjecció a l'obra de les
canonades de 35
Tub d'acer inoxidable de 35 mm de
diàmetre, amb el preu
incrementat el 20% en concepte
d'accessoris i peces especials.
Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 19,0 mm de
diàmetre interior i 22,0 mm de
gruix (equivalent a 25,0 mm de
RITE IT 1.2.4.2) mm de gruix, a
força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura
cel·lular tancada.
Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

m

Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua calenta de calefacció,
formada per tub d'acer inoxidable AISI-304 amb
unions premsades, tipus inoxpress o similar, de
76,1mm de diàmetre i 2mm d'espessor, tipus
inoxpres o similar, col·locat superficialment en
el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús p/p
d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets,
racords, suports isofònics i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada, sense
incloure ajudes de paleta.

mt37tca010i

1,050 m

mt37tca011i

0,100 Ut

mt17coe050kd

1,000 m

mt17coe110

1,150 l

mo002
mo055
%

0,089 h
0,089 h
2,000 %
3,000 %

Tub d'acer inoxidable AISI-304
amb unions premsades, tipus
inoxpress o similar, de 76,1mm
de diàmetre i 2mm d'espessor.
Accessoris per unió premsada de
tub d'acer inoxidable de 76,1mm
de diàmetre.
Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, de 77,0 mm de
diàmetre interior i 27,0 mm de
gruix (equivalent a 30,0 mm de
RITE IT 1.2.4.2).
Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

18,74

19,68

15,93

1,59

9,57

9,57

5,46

6,28

20,72
17,50
40,52
41,33

1,84
1,56
0,81
1,24

Total per m ............:
Són QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per
m.

42,57

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

1,000 Ut

CA

42

mt08tan330a

Pàgina 24
Tot
al

6

Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

ICS010e

m

Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua calenta de calefacció,
formada per tub d'acer inoxidable AISI-304 amb
unions premsades, tipus inoxpress o similar, de
42mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus
inoxpres o similar, col·locat superficialment en
el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús p/p
d'elements de muntatge, suports isofònics a
sostre, colzes, tes, maniguets, racords i demés
accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada, sense incloure ajudes de paleta.
10,61

10,10

4,04

5,71

5,71

5,46

0,30

20,72
17,50
24,06
24,54

1,84
1,56
0,48
0,74

Total per m ............:
Són VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m.

25,28

mt37tca011g

0,400 Ut

mt17coe050gd

1,000 m

0,055 l

0,089 h
0,089 h
2,000 %
3,000 %

CA

mo002
mo055
%

Tub d'acer inoxidable AISI-304
per premsar de diàmetre 42
Accessoris per unió premsada de
tub d'acer inoxidable AISI-304,
de 40/42 mm de diàmetre.
Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, de 43,5 mm de
diàmetre interior i 27,0 mm de
gruix (equivalent a 30,0 mm de
RITE IT 1.2.4.2).
Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

PG

1,050 m

ICS010f

m

Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua calenta de calefacció,
formada per tub d'acer inoxidable AISI-304 amb
unions premsades, tipus inoxpress o similar, de
42mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus
inoxpres o similar, col·locat superficialment en
el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús p/p
d'elements de muntatge, suports isofònics a
sostre, colzes, tes, maniguets, racords i demés
accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada, sense incloure ajudes de paleta.

mt37tca010g

1,050 m

mt37tca011g

0,400 Ut

mt17coe050gd

1,000 m

mt17coe110

0,055 l

Tub d'acer inoxidable AISI-304
per premsar de diàmetre 42
Accessoris per unió premsada de
tub d'acer inoxidable AISI-304,
de 40/42 mm de diàmetre.
Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, de 43,5 mm de
diàmetre interior i 27,0 mm de
gruix (equivalent a 30,0 mm de
RITE IT 1.2.4.2).
Adhesiu per camisa aïllant

10,10

10,61

10,10

4,04

5,71

5,71

5,46

0,30

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

10,10

mt37tca010g

mt17coe110

44

-84

87

43

Pàgina 25
Tot
al

6
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Num. Codi
Ut
Descripció

mo002
mo055
%

20,72
17,50
24,06
24,54

1,84
1,56
0,48
0,74

Total per m ............:
Són VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m.

25,28

Ut

87

ICS015

elastomèrica.
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Subministrament i instal·lació de punt de
buidatge de xarxa de distribució d'aigua per a
sistema de calefacció format per 2 m de tub d'acer
inox AISI-304 amb unions premsades, de 22 mm de
diàmetre i 1,2mm d'espessor, col·locada
superficialment i vàlvula de tall. Fins i tot p/p
d'elements de muntatge, colzes, tes, maneguets
i altres accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat, sense incloure ajudes de
ram de paleta.

mt37sve010b
mt37tca010e

mt37tca011e

46

9,89

9,89

4,17

4,17

9,79

19,58

9,79

7,83

20,72
17,50
56,76
57,90

8,29
7,00
1,14
1,74

Total per Ut ............:
Són CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
per Ut.

59,64

1,000 Ut
2,000 m

0,800 Ut
0,400 h
0,400 h
2,000 %
3,000 %

CA

mo002
mo055
%

1,000 Ut

ICS020

Ut

Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1".
Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2".
Tub d'acer inoxidable AISI-304
amb paret de 1 mm de gruix i 26/28
mm de diàmetre, segons UNE-EN
1057.
Accessoris per unió premsada de
tub d'acer inox AISI-304.
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Subministrament i instal·lació de conjunt de
bomba circuladora per a xarxa de calor (bomba
2d), format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 6,3m3/h
i alçada manomètrica de 11,3m.c.a, tipus DAB
Evoplus B 150/250.40M o similar, de rotor humit
lliure de manteniment, amb regulació electrònica
integrada, mode de reducció nocturna automàtica,
mode de regulació pressió diferencial constant
(dp-c), variable (dp-v) i en funció de la
temperatura (dp-t), apta per a temperatures des
de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada
o embridada; motor amb variador de freqüència
integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz,
protecció IP 44, aïllament classe F.
- Brides o ràcords segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Vàlvula de retenció 2".
- 2 Vàlvules de bola o papallona de 2".
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- Pont de manòmetres format per manòmetre,
vàlvules d'esfera i canonada de coure.
- p/p d'elements de muntatge (ràcords, matxons,

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

mt37sve010d

PG

-84

45

0,089 h
0,089 h
2,000 %
3,000 %

Pàgina 26
Tot
al

6
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Num. Codi
Ut
Descripció

Pàgina 27
Tot
al

6

Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

1,000 Ut

mt37svm010a

2,000 Ut

mt37www060h

1,000 Ut

mt37svr020c

mt37www040c

1,000 Ut

2,000 Ut

1,000 Ut

CA

mt42www040

Bomba circuladora rotor humit
DAB EVOPLUS B 150/250.40M
Vàlvula de papallona de ferro
colat, DN 50 mm.
Filtre retenidor de residus de
llautó, amb tamis d'acer
inoxidable amb perforacions de
0,5 mm de diàmetre, amb rosca de
2", per a una pressió màxima de
treball de 16 bar i una
temperatura màxima de 110°C.
Vàlvula de retenció de doble
clapeta, amb cos de ferro colat
i clapeta, eix i ressort d'acer
inoxidable, DN 50 mm, PN 16 atm.
Maneguet antivibració, de goma,
amb brides DN 50 mm, per a una
pressió màxima de treball de 10
bar.
Manòmetre amb bany de glicerina
i diàmetre d'esfera de 100 mm,
amb presa vertical, per a
muntatge roscat de 1/2", escala
de pressió de 0 a 5 bar.
Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2".
Tub d'acer Inox amb paret de 1 mm
de gruix i 13/15 mm de diàmetre,
segons UNE-EN 1057.
Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color
negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència
al impacte 2 joules, temperatura
de treball -5°C fins 60°C, amb
grau de protecció IP 547 segons
UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN
61386-22. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de
subjecció i accessoris (corbes,
maneguets, tes, colzes i corbes
flexibles).
Cable unipolar H07V-K amb
conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de
secció, amb aïllament de PVC
(V), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V. Segons
UNE 21031-3.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant instal·lador de
climatització.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

PG

DAB_EVO-B150-250

mt37sve010b

2,000 Ut

mt37tca010ba

0,350 m

mt35aia090ma

3,000 m

mt35cun040ab

9,000 m

mo004
mo096

3,307 h
3,307 h

%

2,000 %
3,000 %

1.112,51

1.112,51

31,01

62,02

39,36

39,36

30,31

30,31

25,54

51,08

10,17

10,17

4,17

8,34

4,43

1,55

0,79

2,37

0,45

4,05

20,72
17,50

68,52
57,87

1.448,15
1.477,11

28,96
44,31

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

-84

87

brides, enllaços, maniguets antivibració, etc);
tub d'acer Inox, caixa de connexions elèctriques
i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons,
brides, enllaços, etc); tub dacer al carboni
DN54, caixa de connexions elèctriques i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.

6

Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

Ut

Subministrament i instal·lació de conjunt de
bomba circuladora per a bescanviador de l'escola
(bomba 2c), format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 7,5m3/h
i alçada manomètrica de 4,75m.c.a, tipus DAB
Evoplus B 80/220.40M o similar, de rotor humit
lliure de manteniment, amb regulació electrònica
integrada, mode de reducció nocturna automàtica,
mode de regulació pressió diferencial constant
(dp-c), variable (dp-v) i en funció de la
temperatura (dp-t), apta per a temperatures des
de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada
o embridada; motor amb variador de freqüència
integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz,
protecció IP 44, aïllament classe F.
- Brides o ràcords segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Vàlvula de retenció 2".
- 2 Vàlvules de bola o papallona de 2".
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- Pont de manòmetres format per manòmetre,
vàlvules d'esfera i canonada de coure.
- p/p d'elements de muntatge (ràcords, matxons,
brides, enllaços, maniguets antivibració, etc);
tub d'acer Inox, caixa de connexions elèctriques
i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons,
brides, enllaços, etc); tub dacer al carboni
DN54, caixa de connexions elèctriques i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.

DAB-EVO-B80-220-4
0
mt37svm010a

1,000 Ut

mt37www060h

1,000 Ut

mt37svr020c

1,000 Ut

mt37www040c

2,000 Ut

mt42www040

1,000 Ut

mt37sve010b

2,000 Ut

2,000 Ut

Bomba circuladora rotor humit
DAB EVOPLUS B 80/220.40M
Vàlvula de papallona de ferro
colat, DN 50 mm.
Filtre retenidor de residus de
llautó, amb tamis d'acer
inoxidable amb perforacions de
0,5 mm de diàmetre, amb rosca de
2", per a una pressió màxima de
treball de 16 bar i una
temperatura màxima de 110°C.
Vàlvula de retenció de doble
clapeta, amb cos de ferro colat
i clapeta, eix i ressort d'acer
inoxidable, DN 50 mm, PN 16 atm.
Maneguet antivibració, de goma,
amb brides DN 50 mm, per a una
pressió màxima de treball de 10
bar.
Manòmetre amb bany de glicerina
i diàmetre d'esfera de 100 mm,
amb presa vertical, per a
muntatge roscat de 1/2", escala
de pressió de 0 a 5 bar.
Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2".

880,37

880,37

31,01

62,02

39,36

39,36

30,31

30,31

25,54

51,08

10,17

10,17

4,17

8,34

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

PG

-84

ICS020f

CA

47

87

Total per Ut ............:
Són MIL CINC-CENTS VINT-I-U EUROS AMB QUARANTA-DOS
CÈNTIMS per Ut.

Pàgina 28
Tot
al
1.521,42

mt37tca010ba

0,350 m

mt35aia090ma

3,000 m

mt35cun040ab

9,000 m

Pàgina 29
Tot
al

6

Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció
4,43

1,55

0,79

2,37

0,45

4,05

20,72
17,50

68,52
57,87

1.216,01
1.240,33

24,32
37,21

Total per Ut ............:
Són MIL DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per Ut.

1.277,54

ICS020g

2,000 %
3,000 %

Ut

Subministrament i instal·lació de conjunt de
bomba circuladora per a caldera de gasoil (bomba
2b), format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 5,2m3/h
i alçada manomètrica de 3,55m.c.a, tipus DAB
Evoplus 80/180M o similar, de rotor humit lliure
de manteniment, amb regulació electrònica
integrada, mode de reducció nocturna automàtica,
mode de regulació pressió diferencial constant
(dp-c), variable (dp-v) i en funció de la
temperatura (dp-t), apta per a temperatures des
de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada
o embridada; motor amb variador de freqüència
integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz,
protecció IP 44, aïllament classe F.
- Brides o ràcords segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Vàlvula de retenció 2".
- 2 Vàlvules de bola o papallona de 2".
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- Pont de manòmetres format per manòmetre,
vàlvules d'esfera i canonada de coure.
- p/p d'elements de muntatge (ràcords, matxons,
brides, enllaços, maniguets antivibració, etc);
tub d'acer Inox, caixa de connexions elèctriques
i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.

CA

48

3,307 h
3,307 h

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

%

PG

mo004
mo096

-84

87

Tub d'acer Inox amb paret de 1 mm
de gruix i 13/15 mm de diàmetre,
segons UNE-EN 1057.
Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color
negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència
al impacte 2 joules, temperatura
de treball -5°C fins 60°C, amb
grau de protecció IP 547 segons
UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN
61386-22. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de
subjecció i accessoris (corbes,
maneguets, tes, colzes i corbes
flexibles).
Cable unipolar H07V-K amb
conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de
secció, amb aïllament de PVC
(V), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V. Segons
UNE 21031-3.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant instal·lador de
climatització.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

1,000 Ut

mt37www050ea

2,000 Ut

mt37sve010g

2,000 Ut

mt37svr010f

1,000 Ut

mt42www040

1,000 Ut

mt37sve010b

2,000 Ut

mt37tca010b

0,350 m

mt35aia090ma

3,000 m

457,40

19,06

38,12

33,04

66,08

10,50

10,50

10,17

10,17

4,17

8,34

4,83

1,69

0,79

2,37

0,45

5,40

20,72
17,50

65,54
55,35

720,96
735,38

14,42
22,06

Total per Ut ............:
Són SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS per Ut.

757,44

49

-84

PG
12,000 m

mo004
mo096

3,163 h
3,163 h

%

2,000 %
3,000 %

ICS020k

87

457,40

CA

mt35cun040ab

Bomba circuladora de rotor humit
DAB EVOPLUS 80/180M
Maneguet antivibració, de goma,
per a una pressió màxima de
treball de 10 bar.
Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 2".
Vàlvula de retenció de llautó
per roscar de 2".
Manòmetre amb bany de glicerina
i diàmetre d'esfera de 100 mm,
amb presa vertical, per a
muntatge roscat de 1/2", escala
de pressió de 0 a 5 bar.
Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2".
Tub d'acer inox rígid amb paret
de 1 mm de gruix i 13/15 mm de
diàmetre, segons UNE-EN 1057.
Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color
negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència
al impacte 2 joules, temperatura
de treball -5°C fins 60°C, amb
grau de protecció IP 547 segons
UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN
61386-22. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de
subjecció i accessoris (corbes,
maneguets, tes, colzes i corbes
flexibles).
Cable unipolar H07V-K amb
conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de
secció, amb aïllament de PVC
(V), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V. Segons
UNE 21031-3.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant instal·lador de
climatització.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Ut

Subministrament i instal·lació de conjunt de
bomba circuladora per a caldera de biomassa
(bomba 2a), format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 12m3/h
i alçada manomètrica de 3,55m.c.a, tipus DAB
EVOPLUS B 80/220.40M o similar, de rotor humit
lliure de manteniment, amb regulació electrònica
integrada, mode de reducció nocturna automàtica,
mode de regulació pressió diferencial constant
(dp-c), variable (dp-v) i en funció de la
temperatura (dp-t), apta per a temperatures des
de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada
o embridada; motor amb variador de freqüència
integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz,
protecció IP 44, aïllament classe F.
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Num. Codi
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Descripció

DAB-EVO-B80-220-4
0
mt37www050ea

1,000 Ut

ICS075c

2,000 Ut

mt42www040

mt37sve010b
mt37tca010b

880,37

19,06

38,12

44,31

88,62

31,51

31,51

10,17

10,17

4,17

8,34

4,83

1,69

0,94

2,82

0,45

4,05

20,72

55,24

17,50

46,66

1.167,59
1.190,94

23,35
35,73

Total per Ut ............:
Són MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS per Ut.

1.226,67

PG

mt37svr010g

880,37

2,000 Ut

Bomba circuladora rotor humit
DAB EVOPLUS B 80/220.40M
Maneguet antivibració, de goma,
per a una pressió màxima de
treball de 10 bar.
Subministrament i muntatge de
Vàlvula de papallona de ferro
colat, DN 80 mm (3").
Vàlvula de retenció de llautó
per roscar de 2 1/2".
Manòmetre amb bany de glicerina
i diàmetre d'esfera de 100 mm,
amb presa vertical, per a
muntatge roscat de 1/2", escala
de pressió de 0 a 5 bar.
Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2".
Tub d'acer inox rígid amb paret
de 1 mm de gruix i 13/15 mm de
diàmetre, segons UNE-EN 1057.
Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color
negre, de 20 mm de diàmetre
nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència
al impacte 2 joules, temperatura
de treball -5°C fins 60°C, amb
grau de protecció IP 547 segons
UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama. Segons
UNE-EN 50086-1 i UNE-EN
50086-2-2. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de
subjecció i accessoris (corbes,
maneguets, tes, colzes i corbes
flexibles).
Cable unipolar H07V-K amb
conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de
secció, amb aïllament de PVC
(V), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V. Segons
UNE 21031-3.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant instal·lador de
climatització.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

1,000 Ut
1,000 Ut

2,000 Ut
0,350 m

3,000 m

mt35cun040ab

9,000 m

mo003

2,666 h

mo056

2,666 h

%

2,000 %
3,000 %

CA

mt35aia090abaab
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- Brides DIN segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Vàlvula de retenció 2 1/2".
- 2 Vàlvules de papallona 2 1/2".
- Pont de manòmetres format per manòmetre,
vàlvules d'esfera i canonada d'acer inoxidable.
- Cable d'alimentació trifàsica per la bomba.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons,
brides, enllaços, etc); tub d'acer Inox DN76,
caixa de connexions elèctriques i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.

ICS030

Ut

Subministrament i instal·lació de col·lector de
distribució d'aigua, amb tub d'acer negre
estirat sense soldadura, de 4" DN 100 mm de
diàmetre, amb 1 connexió d'entrada i 2 connexions
de sortida, amb planxa flexible d'escuma
elastomèrica, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un
elevat factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor, complet, fins
i tot manòmetre, termòmetres, purgat i buidat,
minvaments, ancoratges, suports de canonada
aïllats, accessoris i peces especials per a
connexions. Totalment muntat, amb connexions
establertes i provat per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).

mt08tan020jk

1,82

18,20

26,53

26,53

91,81

37,73

5,46

8,19

10,17

10,17

19,39

58,17

20,72

6,07

17,50
170,19
173,59

5,13
3,40
5,21

Total per Ut ............:
SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per

178,80

1,000 m

0,411 m²

CA

mt17coe010j

10,000 Ut

mt17coe110

1,500 l

mt42www040

1,000 Ut

mt42www050

3,000 Ut

mo003

0,293 h

mo101
%

0,293 h
2,000 %
3,000 %

Són CENT
Ut.
51

ICS030b

Material auxiliar per a muntatge
i subjecció a l'obra de les
canonades d'acer, de 4" DN 100
mm. purgador i buidat.
Tub d'acer negre estiratge sense
soldadura, de 4" DN 100 mm de
diàmetre, segons UNE 19052, amb
el preu incrementat el 50% en
concepte d'accessoris i peces
especials.
Planxa flexible d'escuma
elastomèrica, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de 50
mm d'espessor.
Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.
Manòmetre amb bany de glicerina
i diàmetre d'esfera de 100 mm,
amb presa vertical, per a
muntatge roscat de 1/2", escala
de pressió de 0 a 5 bar.
Termòmetre bimetàl·lic,
diàmetre d'esfera de 100 mm, amb
presa vertical, amb beina de
1/2", escala de temperatura de 0
a 120°C.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

PG

mt08tan330k

Ut

Subministrament i instal·lació de col·lector de
distribució d'aigua, amb tub d'acer negre
estirat sense soldadura, de 3" DN 80 mm de
diàmetre, de 0,5 m de longitud, amb 1 connexió
d'entrada i 2 connexions de sortida, amb planxa
flexible d'escuma elastomèrica, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb un elevat factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua, de
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Ut
Descripció

mt08tan020ik

0,500 m

mt17coe010j

0,166 m²

mt42www040

mt42www050

mt08tan330k

9,96

91,81

15,24

5,46

4,10

10,17

10,17

19,39

58,17

20,72

5,84

17,50
109,10
111,28

4,94
2,18
3,34

Total per Ut ............:
CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per

114,62

3,000 Ut

0,282 h
0,282 h
2,000 %
3,000 %

Són CENT
Ut.

ICS030c

19,91

1,000 Ut

mo101
%

52

0,68

0,750 l

CA

mo003

1,35

PG

mt17coe110

Material auxiliar per a muntatge
i subjecció a l'obra de les
canonades d'acer, de 3" DN 80 mm.
Tub d'acer negre estirat sense
soldadura, de 3" DN 80 mm de
diàmetre, segons UNE 19052, amb
el preu incrementat el 50% en
concepte d'accessoris i peces
especials.
Planxa flexible d'escuma
elastomèrica, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de 50
mm d'espessor.
Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.
Manòmetre amb bany de glicerina
i diàmetre d'esfera de 100 mm,
amb presa vertical, per a
muntatge roscat de 1/2", escala
de pressió de 0 a 5 bar.
Termòmetre bimetàl·lic,
diàmetre d'esfera de 100 mm, amb
presa vertical, amb beina de
1/2", escala de temperatura de 0
a 120°C.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Ut

Subministrament i instal·lació de col·lector de
distribució d'aigua, amb tub d'acer negre
estirat sense soldadura, de 4" DN 100 mm de
diàmetre, de 1 m de longitud, amb 1 connexió
d'entrada i 4 connexions de sortida, amb planxa
flexible d'escuma elastomèrica, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb un elevat factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua, de
50 mm d'espessor, complet, fins i tot manòmetre,
termòmetres, purgat i buidat, minvaments,
ancoratges, suports de canonada aïllats,
accessoris i peces especials per a connexions.
Totalment muntat, amb connexions establertes i
provat per l'empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
1,000 Ut

Material auxiliar per a muntatge
i subjecció a l'obra de les

1,82

1,82
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0,500 Ut

-84

mt08tan330j
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50 mm d'espessor, complet, fins i tot manòmetre,
termòmetres, minvaments, ancoratges, suports de
canonada aïllats, accessoris i peces especials
per a connexions. Totalment muntat, amb
connexions establertes i provat per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).

0,411 m²

mt17coe110

1,500 l

mt42www040

1,000 Ut

mt42www050

5,000 Ut

ICS040

37,73

5,46

8,19

10,17

10,17

19,39

96,95

20,72

6,57

17,50
193,51
197,38

5,55
3,87
5,92

Total per Ut ............:
Són DOS-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per Ut.

203,30

0,317 h
0,317 h
2,000 %
3,000 %

Ut

Subministrament i instal·lació de conjunt de
seguretat amb vas d'expansió tancat amb una
capacitat de 300 l, tipus Aquaflex HL-RV 400 o
similar, 1980 mm d'altura, 485 mm de diàmetre,
amb rosca de 1 1/2" de diàmetre i 10 bar de
pressió, inclòs manòmetre i vàlvula de seguretat
tarada a 3 Bar; p/p d'accessoris necessaris per
al seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.

CA

53

91,81

PG

mo101
%

26,53

mt38vex010s

1,000 Ut

mt42www040

1,000 Ut

mt37svs010s

1,000 Ut

mt37sgl020d

1,000 Ut

mo003

1,467 h

mo101
%

1,467 h
2,000 %

Vas d'expansió tancat amb una
capacitat de 300 l, 1980 mm
d'altura, 485 mm de diàmetre,
amb rosca de 1 1/2" de diàmetre
i 10 bar de pressió.
Manòmetre amb bany de glicerina
i diàmetre d'esfera de 100 mm,
amb presa vertical, per a
muntatge roscat de 1/2", escala
de pressió de 0 a 5 bar.
Vàlvula de seguretat, de llautó,
amb rosca de 1 1/4" de diàmetre,
tarada a 3 bar de pressió.
Purgador automàtic d'aire, amb
aixeta mini, amb boia i cargol de
1/2" de diàmetre, cos i tapa de
llautó, per a una pressió màxima
de treball de 6 bar i una
temperatura màxima de 110°C.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

309,81

309,81

10,17

10,17

66,09

66,09

6,05

6,05

20,72

30,40

17,50
448,19

25,67
8,96
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26,53
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1,000 m

canonades d'acer, de 4" DN 100
mm. purgador i buidat.
Tub d'acer negre estiratge sense
soldadura, de 4" DN 100 mm de
diàmetre, segons UNE 19052, amb
el preu incrementat el 50% en
concepte d'accessoris i peces
especials.
Planxa flexible d'escuma
elastomèrica, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de 50
mm d'espessor.
Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.
Manòmetre amb bany de glicerina
i diàmetre d'esfera de 100 mm,
amb presa vertical, per a
muntatge roscat de 1/2", escala
de pressió de 0 a 5 bar.
Termòmetre bimetàl·lic,
diàmetre d'esfera de 100 mm, amb
presa vertical, amb beina de
1/2", escala de temperatura de 0
a 120°C.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

-84

mt08tan020jk
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3,000 %

13,71

Total per Ut ............:
Són QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS per Ut.

470,86

Subministrament i instal·lació de dipòsit,
d'acer negre, 100 l. Inclòs vàlvules de tall,
elements de muntatge, circuit d'alimentació des
de xarxa de CU DN 22 amb armaflex de 19mm, i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat, sense incloure ajuts de ram de paleta.

mt38aci010aa

1,000 Ut

mt37sve010i

0,200 Ut

mt38www011
mo002
mo055
%

143,84

78,95

15,79

1,43

1,43

20,72
17,50
178,75
182,33

9,59
8,10
3,58
5,47

Total per Ut ............:
VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per

187,80

0,463 h
0,463 h
2,000 %
3,000 %

Ut

Subministrament i instal·lació d'acumulador
d'inèrcia estratificat, d'acer negre, 2500 l,
tipus Aquaflex Volter 2500 estratificat o
similar, altura 2400 mm, diàmetre 1500 mm, amb
aïllament de 100mm i boques de 3". Inclòs vàlvula
de buidat i tub fins a desaiguat, purgador,
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.

CA

ICS065

143,84

1,000 Ut

Són CENT
Ut.

55

Acumulador d'inèrcia, d'acer
negre, 100 l, altura 1730 mm,
diàmetre 770 mm, aïllament de 50
mm d'espessor amb poliuretà
d'alta densitat, amb
termòmetres.
Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 3".
Material auxiliar per a
instal·lacions de A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

56

mt38aci010p

1,000 Ut

mt37sve010e

2,000 Ut

mt38www010

1,000 Ut

mo003

2,933 h

mo095
%

2,933 h
2,000 %
3,000 %

ICS070

1.728,29

1.728,29

15,39

30,78

1,52

1,52

20,72

60,77

17,50
1.872,69
1.910,14

51,33
37,45
57,30

Total per Ut ............:
Són MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per Ut.

1.967,44

Ut

Acumulador d'inèrcia, d'acer
negre, 2500 l, altura 2400 mm,
diàmetre 1500 mm, aïllament de
100 mm d'espessor amb poliuretà
d'alta densitat, amb
termòmetres, termòstat.
Vàlvula d'esfera de 1 1/4",
tipus genebre o similar
Material auxiliar per
instal·lacions de calefacció.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Subministrament i instal·lació de bescanviador
de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència
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ICS060d

Costos indirectes

PG

54
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Num. Codi
Ut
Descripció

mt37sve010d

2,000 Ut

mt37sve010e

2,000 Ut

mt42www040

4,000 Ut

mt42www050

4,000 Ut

mo003

57

118,03

9,89

19,78

15,39

30,78

10,17

40,68

19,39

77,56

1,43

1,43

20,72

31,60

17,50
346,55
353,48

26,69
6,93
10,60

Total per Ut ............:
Són TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS
per Ut.

364,08

1,000 Ut

1,525 h
1,525 h
2,000 %
3,000 %

CA

mo101
%

118,03

PG

mt38www011

Bescanviador de plaques d'acer
inoxidable AISI 316, potència 60
kW, pressió màxima de treball 6
bar i temperatura màxima de
100°C.. Amb elements
d'aïllament tèrmic.
Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1".
Vàlvula d'esfera de 1 1/4",
tipus genebre o similar
Manòmetre amb bany de glicerina
i diàmetre d'esfera de 100 mm,
amb presa vertical, per a
muntatge roscat de 1/2", escala
de pressió de 0 a 5 bar.
Termòmetre bimetàl·lic,
diàmetre d'esfera de 100 mm, amb
presa vertical, amb beina de
1/2", escala de temperatura de 0
a 120°C.
Material auxiliar per a
instal·lacions de A.C.S.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

ICS070c

Ut

Subministrament i instal·lació de bescanviador
de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència
60 kW, pressió màxima de treball 6 bar i
temperatura màxima de 100°C, inclòs vàlvules de
tall, manòmetres, termòmetres, elements de
muntatge, aïllament tèrmic i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.

mt38csg310t

1,000 Ut

mt42www040

4,000 Ut

mt42www050

4,000 Ut

mt38www011

1,000 Ut

mo003

1,525 h

Bescanviador de plaques d'acer
inoxidable AISI 316, potència 60
kW, pressió màxima de treball 6
bar i temperatura màxima de
100°C.. Amb elements
d'aïllament tèrmic.
Manòmetre amb bany de glicerina
i diàmetre d'esfera de 100 mm,
amb presa vertical, per a
muntatge roscat de 1/2", escala
de pressió de 0 a 5 bar.
Termòmetre bimetàl·lic,
diàmetre d'esfera de 100 mm, amb
presa vertical, amb beina de
1/2", escala de temperatura de 0
a 120°C.
Material auxiliar per a
instal·lacions de A.C.S.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

118,03

118,03

10,17

40,68

19,39

77,56

1,43

1,43

20,72

31,60
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1,000 Ut
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mt38csg310t
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60 kW, pressió màxima de treball 6 bar i
temperatura màxima de 100°C, inclòs vàlvules de
tall, manòmetres, termòmetres, elements de
muntatge, aïllament tèrmic i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.

17,50
295,99
301,91

26,69
5,92
9,06

Total per Ut ............:
Són TRES-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per
Ut.

310,97

Ut

mt38www011

4,000 Ut

4,000 Ut

1,000 Ut

1,759 h

CA

mo003
mo101
%

1,759 h
2,000 %
3,000 %

Són MIL CENT
per Ut.

59

ICS075

Bescanviador de plaques d'acer
inoxidable AISI 316, potència
130 kW, pressió màxima de
treball 6 bar i temperatura
màxima de 100°C. Amb elements
d'aïllament tèrmic.
Manòmetre amb bany de glicerina
i diàmetre d'esfera de 100 mm,
amb presa vertical, per a
muntatge roscat de 1/2", escala
de pressió de 0 a 5 bar.
Termòmetre bimetàl·lic,
diàmetre d'esfera de 100 mm, amb
presa vertical, amb beina de
1/2", escala de temperatura de 0
a 120°C.
Material auxiliar per a
instal·lacions de A.C.S.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

891,16

891,16

10,17

40,68

19,39

77,56

1,43

1,43

20,72

36,45

17,50
1.078,06
1.099,62

30,78
21,56
32,99

Total per Ut ............:
TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS

1.132,61

PG

mt42www050

Subministrament i instal·lació de bescanviador
de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència
130 kW, pressió màxima de treball 6 bar i
temperatura màxima de 100°C, inclòs vàlvules de
tall, manòmetres, termòmetres, elements de
muntatge, aïllament tèrmic i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.
1,000 Ut

mt38csg310E

mt42www040

87

ICS070d

Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

-84

58

1,525 h
2,000 %
3,000 %

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2",
tipus Genebre o similar; inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules
del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.

mt37sve010g

1,000 Ut

mt38www012

0,100 Ut

mo002
mo055
%

0,325 h
0,325 h
2,000 %
3,000 %

Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 2".
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció i
A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

33,04

33,04

2,10

0,21

20,72
17,50
45,67
46,58

6,73
5,69
0,91
1,40

Total per Ut ............:

47,98
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mo101
%

Pàgina 37
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al
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Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

Pàgina 38
Tot
al

6

Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció
Són QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per Ut.
ICS075b

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2",
tipus genebre o similar, inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules
del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.

mt38www012

0,100 Ut

mo003

0,117 h

mo095
%

0,117 h
2,000 %
3,000 %

ICS075ba

62

19,94

19,94

2,10

0,21

20,72

2,42

17,50
24,62
25,11

2,05
0,49
0,75

Total per Ut ............:
Són VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per Ut.

25,86

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4",
tipus Genebre o similar; inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules
del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.

mt37sve010e

1,000 Ut

mt38www012

0,100 Ut

mo003

0,105 h

mo095
%

0,105 h
2,000 %
3,000 %

ICS075bc

Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1 1/2".
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció i
A.C.S.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

15,39

15,39

2,10

0,21

20,72

2,18

17,50
19,62
20,01

1,84
0,39
0,60

Total per Ut ............:
Són VINT EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per Ut.

20,61

Ut

Vàlvula d'esfera de 1 1/4",
tipus genebre o similar
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció i
A.C.S.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Subministrament i instal·lació de vàlvula de
retenció de llautó per roscar de 2", tipus
genebre o similar. Totalment muntada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres
del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.

mt37svr010f

1,000 Ut

mt38www012

0,100 Ut

mo003

0,117 h

Vàlvula de retenció de llautó
per roscar de 2".
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció i
A.C.S.
Oficial 1ª instal·lador de

10,50

10,50

2,10

0,21

20,72

2,42

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
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1,000 Ut

PG

mt37sve010f

CA

61

-84

87

60

Total per Ut ............:
Són QUINZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per Ut.

15,94

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula de
retenció de llautó per roscar de 1 1/2", tipus
genebre o similar. Totalment muntada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres
del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.
1,000 Ut

mt38www012

0,100 Ut

mo003

0,117 h

7,21

7,21

2,10

0,21

20,72

2,42

17,50
11,89
12,13

2,05
0,24
0,36

Total per Ut ............:
Són DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per Ut.

12,49

0,117 h
2,000 %
3,000 %

Ut

mt38vvg020f

1,000 Ut

mt38www012

0,100 Ut

mo003

0,117 h

mo101
%

0,117 h
2,000 %
3,000 %

Són CENT
Ut.
65

ICS075g

Vàlvula de retenció de llautó
per roscar de 1 1/2".
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció i
A.C.S.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Subministrament i instal·lació de vàlvula
reguladora de cabal de 2 vies de 2", 0-10V; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

CA

ICS075e

87

2,05
0,30
0,46

mt37svr010e

mo101
%

64

17,50
15,18
15,48

-84

ICS075d

climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

PG

63

0,117 h
2,000 %
3,000 %

Ut

129,48

129,48

2,10

0,21

20,72

2,42

17,50
134,16
136,84

2,05
2,68
4,11

Total per Ut ............:
QUARANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per

140,95

Vàlvula de 2 vies de 2", tot/res,
amb motor elèctric de 220 V.
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció i
A.C.S.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3
vies de DN80, mescladora, d'aseinto, tipus
BELIMO H779R/SV230A-TPC o similar, amb temps
actuació 90s, amb actuador de 220 V.; inclòs
ràcords i elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

mt38vvg020bbf

1,000 Ut

mt38www012

0,100 Ut

Vàlvula de 3 vies de 3",
mescladora, amb actuador de 220
V.
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció i
A.C.S.

638,06

638,06

2,10

0,21
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mo101
%

Pàgina 39
Tot
al

6

Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

12,89
10,89
13,24
20,26

Total per Ut ............:
Són SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS per Ut.

695,55

Subministrament i instal·lació de vàlvula
reguladora de cabal de 2 vies de 1 1/2", 0-10V;
inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

-84

Ut

mt38vvg020aae

1,000 Ut

mt38www012

0,100 Ut

mo002
mo055
%

0,662 h
0,662 h
2,000 %
3,000 %

ICS075i

68

111,40

111,40

2,10

0,21

20,72
17,50
136,92
139,66

13,72
11,59
2,74
4,19

Total per Ut ............:
Són CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC
CÈNTIMS per Ut.

143,85

Ut

Vàlvula de 2 vies de 1 1/2",
tot/res, amb motor elèctric de
220 V.
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció i
A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4",
tipus Genebre o similar; inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules
del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.

mt37sve010e

1,000 Ut

mt38www012

0,100 Ut

mo003

0,105 h

mo095
%

0,105 h
2,000 %
3,000 %

ICS075j

87

20,72
17,50
662,05
675,29

CA

67

ICS075h

Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

PG

66

0,622 h
0,622 h
2,000 %
3,000 %

15,39

15,39

2,10

0,21

20,72

2,18

17,50
19,62
20,01

1,84
0,39
0,60

Total per Ut ............:
Són VINT EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per Ut.

20,61

Ut

Vàlvula d'esfera de 1 1/4",
tipus genebre o similar
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció i
A.C.S.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2",
tipus genebre o similar, inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules
del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.
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mo002
mo055
%

Pàgina 40
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Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

1,000 Ut

mt38www012

0,100 Ut

mo003

0,117 h

mo095
%

0,117 h
2,000 %
3,000 %

mt38www012

mo003

70

71

0,21

20,72

2,42

17,50
24,62
25,11

2,05
0,49
0,75

Total per Ut ............:
Són VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per Ut.

25,86

Ut

87

2,10

Subministrament i instal·lació de vàlvula de
seguretat, de llautó, amb rosca de 1 1/4" de
diàmetre, tarada a 3 bar de pressió; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
1,000 Ut

66,09

66,09

2,10

0,21

20,72

2,28

17,50
70,51
71,92

1,93
1,41
2,16

Total per Ut ............:
Són SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per Ut.

74,08

0,100 Ut

0,110 h
0,110 h
2,000 %
3,000 %

Vàlvula de seguretat, de llautó,
amb rosca de 1 1/4" de diàmetre,
tarada a 3 bar de pressió.
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció i
A.C.S.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

CA

mo095
%

19,94

ICS075n

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula de
retenció de llautó per roscar de 1 1/2", tipus
genebre o similar. Totalment muntada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres
del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.

mt37svr010e

1,000 Ut

mt38www012

0,100 Ut

mo003

0,117 h

mo101
%

0,117 h
2,000 %
3,000 %

ICS075p

7,21

7,21

2,10

0,21

20,72

2,42

17,50
11,89
12,13

2,05
0,24
0,36

Total per Ut ............:
Són DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per Ut.

12,49

Ut

Vàlvula de retenció de llautó
per roscar de 1 1/2".
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció i
A.C.S.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Subministrament i muntatge de Vàlvula de
papallona de ferro colat, DN80 , tipus SEI o
similar. Fins i tot part proporcional de brides.
Totalment muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules
del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
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mt37svs010s

19,94

-84

ICS075k

Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1 1/2".
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció i
A.C.S.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

PG

69

mt37sve010f

Pàgina 41
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Num. Codi
Ut
Descripció

Pàgina 42
Tot
al

6

Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció
que estan contemplades a la respectiva partida.

0,100 Ut

mo003

0,117 h

mo095
%

0,117 h
2,000 %
3,000 %

mt38vvg020aae

mt38www012

73

74

2,10

0,21

20,72

2,42

17,50
43,44
44,31

2,05
0,87
1,33

Total per Ut ............:
Són QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
per Ut.

45,64

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula
reguladora de cabal de 2 vies de 1 1/2", 0-10V;
inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
1,000 Ut

111,40

111,40

2,10

0,21

20,72
17,50
136,92
139,66

13,72
11,59
2,74
4,19

Total per Ut ............:
Són CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC
CÈNTIMS per Ut.

143,85

0,100 Ut

0,662 h
0,662 h
2,000 %
3,000 %

Vàlvula de 2 vies de 1 1/2",
tot/res, amb motor elèctric de
220 V.
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció i
A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

CA

mo002
mo055
%

38,76

ICS075z

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3
vies de 1 1/2", tot/res, amb motor elèctric de
220 V; inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.

mt38vvg020bae

1,000 Ut

mt38www012

0,100 Ut

mo002
mo055
%

0,662 h
0,662 h
2,000 %
3,000 %

ICS079

149,84

149,84

2,10

0,21

20,72
17,50
175,36
178,87

13,72
11,59
3,51
5,37

Total per Ut ............:
Són CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS per Ut.

184,24

Ut

Vàlvula de 3 vies de 1 1/2",
tot/res, amb motor elèctric de
220 V.
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció i
A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Subministrament i instal·lació de vàlvula
reguladora de pressió diferencial, amb cos de
llautó, pressió màxima 10 bar, pressió de tara

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
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ICS075y

38,76

87

mt38www012

Vàlvula de papallona de ferro
colat, DN 80 mm.
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció i
A.C.S.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

-84

1,000 Ut

PG

72

mt37svm010c

Pàgina 43
Tot
al

6
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Num. Codi
Ut
Descripció

mt38www012

0,100 Ut

mo003

0,117 h

mo101
%

0,117 h
2,000 %
3,000 %

113,61

2,10

0,21

20,72

2,42

17,50
118,29
120,66

2,05
2,37
3,62

Total per Ut ............:
VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS

124,28

Ut

Subministrament i instal·lació de purgador
automàtic d'aire amb aixeta mini, amb boia i
cargol de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó,
per a una pressió màxima de treball de 6 bar i
una temperatura màxima de 110°C; amb clau de pas,
inclòs elements de muntatge, aixeta mini, i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.

CA

ICS080

113,61

PG
Són CENT
per Ut.

75

76

mt37sgl020d

1,000 Ut

mt37sve010b

1,000 Ut

mt38www012

0,050 Ut

mo002
mo055
%

0,049 h
0,049 h
2,000 %
3,000 %

ICS080b

Vàlvula reguladora de pressió
diferencial, amb cos de llautó,
pressió màxima 10 bar, pressió
de tara entre 50 i 500 mbar,
temperatura màxima 120°C,
connexions femella-femella de 1
1/4" de diàmetre.
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció i
A.C.S.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

6,05

6,05

4,17

4,17

2,10

0,11

20,72
17,50
12,21
12,45

1,02
0,86
0,24
0,37

Total per Ut ............:
Són DOTZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per Ut.

12,82

Ut

Purgador automàtic d'aire, amb
aixeta mini, amb boia i cargol de
1/2" de diàmetre, cos i tapa de
llautó, per a una pressió màxima
de treball de 6 bar i una
temperatura màxima de 110°C.
Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2".
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció i
A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Subministrament i instal·lació de purgador
automàtic d'aire amb aixeta mini, amb boia i
cargol de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó,
per a una pressió màxima de treball de 6 bar i
una temperatura màxima de 110°C; amb clau de pas,
inclòs elements de muntatge, aixeta mini, i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.
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1,000 Ut

-84

mt38alb765c

87

entre 50 i 500 mbar, temperatura màxima 120°C,
connexions femella-femella de 1 1/4" de
diàmetre; inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.

1,000 Ut

mt37sve010b

1,000 Ut

mt38www012

0,050 Ut

mo002
mo055
%

0,049 h
0,049 h
2,000 %
3,000 %

4,17

4,17

2,10

0,11

20,72
17,50
12,21
12,45

1,02
0,86
0,24
0,37

Total per Ut ............:
Són DOTZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per Ut.

12,82

Subministrament i instal·lació de purgador
automàtic d'aire amb aixeta mini, amb boia i
cargol de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó,
per a una pressió màxima de treball de 6 bar i
una temperatura màxima de 110°C; amb clau de pas,
inclòs elements de muntatge, aixeta mini, i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.
1,000 Ut

6,05

6,05

4,17

4,17

2,10

0,11

20,72
17,50
12,21
12,45

1,02
0,86
0,24
0,37

Total per Ut ............:
Són DOTZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per Ut.

12,82

78

mt37sve010b

1,000 Ut

mt38www012

0,050 Ut

mo002
mo055
%

0,049 h
0,049 h
2,000 %
3,000 %

ICS085

mt38csl100a

Ut

Purgador automàtic d'aire, amb
aixeta mini, amb boia i cargol de
1/2" de diàmetre, cos i tapa de
llautó, per a una pressió màxima
de treball de 6 bar i una
temperatura màxima de 110°C.
Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2".
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció i
A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Subministrament i instal·lació de comptador
d'aigua calenta de lectura directa, de raig
simple, amb emissor d'impulsos, per a cabal
nominal 1,5 m³/h, de 15 mm de diàmetre nominal,
dimensions 110x70x90 mm, temperatura màxima
90°C, pressió màxima 10 bar, cabal màxim 3 m³/h,
longitud del cable 1,5 m; inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
1,000 Ut

Comptador d'aigua calenta de
lectura directa, de raig simple,
amb emissor d'impulsos, per a
cabal nominal 1,5 m³/h, de 15 mm
de diàmetre nominal, dimensions

172,63

172,63
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Ut

87

6,05

CA

mt37sgl020d

6,05

-84

ICS080c

Purgador automàtic d'aire, amb
aixeta mini, amb boia i cargol de
1/2" de diàmetre, cos i tapa de
llautó, per a una pressió màxima
de treball de 6 bar i una
temperatura màxima de 110°C.
Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2".
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció i
A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

PG

77

mt37sgl020d

Pàgina 44
Tot
al

6

Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

mo003

0,470 h

%

2,000 %
3,000 %

Són CENT

182,48
186,13

3,65
5,58

Total per Ut ............:
NORANTA-U EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per Ut.

191,71

Subministrament i instal·lació de comptador
d'energia per a calefacció de raig múltiple, per
a cabal de 10m3/h. Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, brides i elements de
connexió, T amb baines per a sonda de temperatura
i cablejat. Totalment muntat, programat i
provat.
1,000 Ut

mt38www012

1,000 Ut

442,63

442,63

2,10

2,10

20,72

16,29

461,02
470,24

9,22
14,11

Total per Ut ............:
Són QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC
CÈNTIMS per Ut.

484,35

0,786 h
2,000 %
3,000 %

Comptador d'energia amb sortida
d'impulsos, amb brides, per a
10m3/h i temperatura màxima del
líquid 120ºC
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció i
A.C.S.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

CA

%

81

9,74

mt37cic055fytr

mo003

80

Ut

20,72

ICS090d

Ut

Subministrament i instal·lació de comptador
d'energia per a calefacció de raig múltiple, per
a cabal de 3,5m3/h. Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, brides i elements de
connexió, T amb baines per a sonda de temperatura
i cablejat. Totalment muntat, programat i
provat.

mt37cic055e

1,000 Ut

mt38www012

1,000 Ut

mo003

0,645 h

%

2,000 %
3,000 %

ICS090e

308,42

308,42

2,10

2,10

20,72

13,36

323,88
330,36

6,48
9,91

Total per Ut ............:
Són TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS
per Ut.

340,27

Ut

Comptador d'energia amb sortida
d'impulsos, amb brides, per a
3,5m3/h i temperatura màxima del
líquid 120ºC
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció i
A.C.S.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Subministrament i instal·lació de comptador
d'energia per a calefacció de raig múltiple, amb
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ICS090c

0,11

PG

79

2,10

87

0,050 Ut

110x70x90 mm, temperatura
màxima 90°C, pressió màxima 10
bar, cabal màxim 3 m³/h,
longitud del cable 1,5 m.
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció i
A.C.S.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

-84

mt38www012
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Ut
Descripció
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Num. Codi
Ut
Descripció

mt38www012

20,000 Ut

638,98

638,98

2,10

42,00

20,72

16,29

697,27
711,22

13,95
21,34

Total per Ut ............:
Són SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS per Ut.

732,56

mo003

0,786 h

%

2,000 %
3,000 %

Ut

Subministrament i muntatge de pressòstat de
seguretat que desconecta la caldera en cas de no
haver-hi fluid. Inclou petit material i
calblejat fins a quadre. Totalment muntada i
provada.
Sense descomposició

83

53,89

1,62

Total per Ut ............:
Són CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per
Ut.

55,51

CA

3,000 %

ICSsond

Ut

Subministrament i muntatge de sonda de
temperatura embainada al tub. Inclou sonda,
baina, ràcord de subjecció, T, petit material,
calblejat fins a quadre. Totalment muntada i
provada.

3,000 %

84

ICStermc

Costos indirectes

53,89

Sense descomposició

18,65
18,65

0,56

Total per Ut ............:
Són DINOU EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per Ut.

19,21

Ut

Costos indirectes

Subministrament i muntatge de termòmetre
submergible. Inclou termòmetre, element de
subjecció, baines, petit material,. Totalment
muntat i provat.
Sense descomposició
3,000 %

85

IED010

10,51

0,32

Total per Ut ............:
Són DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per Ut.

10,83

m

Costos indirectes

10,51

Subministrament i instal·lació de Línia de
control vista, formada per dos cables xarxa,
categoria 7, de quatre parells apantallats, dins
tub protector de PVC rígid, de 32 mm de diàmetre.
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ICSpres

Comptador d'energia, amb
sortida d'impulsos, amb brides,
per a 15m3/h i temperatura
màxima del líquid conduït 120°C.
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció i
A.C.S.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

-84

1,000 Ut

PG

82

mt37cic055f

87

sortida d'impulsos, per a cabal de 15m3/h. Inclou
part proporcional de mitjans auxiliars, brides
i elements de connexió, T amb baines per a sonda
de temperatura i cablejat. Totalment muntat,
programat i provat.

Pàgina 47
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Num. Codi
Ut
Descripció

mt40cpt010c

2,000 m

mt35www010

0,200 Ut

mo001
mo054
%

0,155 h
0,083 h
2,000 %
3,000 %

1,19

1,33

2,66

1,49

0,30

20,72
17,50
8,81
8,99

3,21
1,45
0,18
0,27

Total per m ............:
Són NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m.

9,26

-84

1,19

PG

IED010c

Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, amb
extrem atrompetat, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.
Cable rígid U/UTP no propagador
de la flama de 4 parells trenats
de coure, categoria 7, amb
conductor unifilar de coure,
aïllament de polietilè i beina
exterior de poliolefina
termoplàstica LSFH lliure de
halògens, amb baixa emissió de
fums i gasos corros
Material auxiliar per
instal·lacions elèctriques..
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

m

Subministrament i instal·lació de control
soterrada, des de sala calderes biomassa fins a
entrada de cada sala, formada per cable bus CAN
2x2x0,75mm² apantallat i trenat, i cable de
xarxa, categoria 7, apantallat, sota tub
protector de polietilè de doble paret, i un altre
de reserva, de 63 mm de diàmetre, resistència a
compressió major de 250 N, subministrats en
rotllo, col·locats sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant,
reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10
cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Inclús
fil guia i dues caixes d'embornament de 30x30 a
cada extrem de la tramada i part proporcional
d'arquetes cada 40m (segons plànol). Totalment
muntada, connexionada i provada.

mt01ara010

0,086 m³

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.

11,37

0,98

mt35aia070aaab

1,000 m

1,93

1,93

mt40cpt010c

2,000 m

Tub corbable, subministrat en
rotllo, de polietilè de doble
paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de
50 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada,
resistència a la compressió 450
N, resistència al impacte 15
joules, amb grau de protecció IP
549 segons UNE 20324, amb fil
guia incorporat. Segons UNE-EN
50086-1, UNE-EN 50086-2-2 i
UNE-EN 50086-2-4
Cable rígid U/UTP no propagador
de la flama de 4 parells trenats
de coure, categoria 7, amb

1,33

2,66
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1,000 m

CA

86

mt36tie010acp

87

Inclús fil guia, elements d'unió, colzes, caixes
de connexió intermitges i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada.

Pàgina 48
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Num. Codi
Ut
Descripció

0,009 h

mq02rop020

0,071 h

mq02cia020
mo011
mo062
mo001
mo054
%

0,001 h
0,044 h
0,044 h
0,057 h
0,053 h
2,000 %
3,000 %

0,30

8,70

0,08

7,01

0,50

33,34
17,67
14,00
20,72
17,50
9,99
10,19

0,03
0,78
0,62
1,18
0,93
0,20
0,31

Total per m ............:
Són DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m.

10,50

Subministrament i instal·lació de Línia de
control vista, formada per dos cables xarxa,
categoria 7, de quatre parells apantallats, dins
tub protector de PVC rígid, de 32 mm de diàmetre.
Inclús fil guia, elements d'unió, colzes, caixes
de connexió intermitges i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada.
1,000 m

1,19

1,19

1,33

2,66

1,49

0,30

20,72
17,50
8,81
8,99

3,21
1,45
0,18
0,27

Total per m ............:
Són NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m.

9,26

88

mt40cpt010c

2,000 m

mt35www010

0,200 Ut

mo001
mo054
%

0,155 h
0,083 h
2,000 %
3,000 %

IED010e

m

Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, amb
extrem atrompetat, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.
Cable rígid U/UTP no propagador
de la flama de 4 parells trenats
de coure, categoria 7, amb
conductor unifilar de coure,
aïllament de polietilè i beina
exterior de poliolefina
termoplàstica LSFH lliure de
halògens, amb baixa emissió de
fums i gasos corros
Material auxiliar per
instal·lacions elèctriques..
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Subministrament i instal·lació de Línia de
control vista, formada per dos cables xarxa,
categoria 7, de quatre parells apantallats, dins
tub protector de PVC rígid, de 32 mm de diàmetre.
Inclús fil guia, elements d'unió, colzes, caixes
de connexió intermitges i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada.
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m

CA

mt36tie010acp

87

mq04dua020

IED010d

1,49

-84

0,200 Ut

PG

87

mt35www010

conductor unifilar de coure,
aïllament de polietilè i beina
exterior de poliolefina
termoplàstica LSFH lliure de
halògens, amb baixa emissió de
fums i gasos corros
Material auxiliar per
instal·lacions elèctriques..
Dúmper autorecarregable de 2 t
de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic.
Picó vibrant de 80 kg, amb placa
de 30x30 cm, tipus piconadora de
granota.
Camió amb cisterna d'aigua.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

1,000 m

mt40cpt010c

2,000 m

mt35www010

0,200 Ut

mo001
mo054
%

0,155 h
0,083 h
2,000 %
3,000 %

1,33

2,66

1,49

0,30

20,72
17,50
8,81
8,99

3,21
1,45
0,18
0,27

Total per m ............:
Són NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m.

9,26

90

-84

m

Subministrament i instal·lació de Línia de
control vista, formada per dos cables xarxa,
categoria 7, de quatre parells apantallats, dins
tub protector de PVC rígid, de 32 mm de diàmetre.
Inclús fil guia, elements d'unió, colzes, caixes
de connexió intermitges i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada.
1,000 m

1,19

1,19

1,33

2,66

1,49

0,30

20,72
17,50
8,81
8,99

3,21
1,45
0,18
0,27

Total per m ............:
Són NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m.

9,26

mt40cpt010c

2,000 m

mt35www010

0,200 Ut

mo001
mo054
%

0,155 h
0,083 h
2,000 %
3,000 %

IEI050b

87

1,19

CA

mt36tie010acp

1,19

Ut

Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, amb
extrem atrompetat, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.
Cable rígid U/UTP no propagador
de la flama de 4 parells trenats
de coure, categoria 7, amb
conductor unifilar de coure,
aïllament de polietilè i beina
exterior de poliolefina
termoplàstica LSFH lliure de
halògens, amb baixa emissió de
fums i gasos corros
Material auxiliar per
instal·lacions elèctriques..
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Subministrament i instal·lació elèctrica
interior en la sala de calderes de biomassa.
Inclou circuits interiors amb cablejat lliure
d'halògens i reduïda emissió de fums, 450/750V,
tipus H07Z1-K (AS), sota tub protector de gris
dur i canal, il·luminació mitjançant dos
fluorescents de 2x36W tipus OSRAM o similar,
il·luminació d'emergència, alimentació bombes
dispositius, mecanismes de superfície tipus
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IED010g

Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, amb
extrem atrompetat, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.
Cable rígid U/UTP no propagador
de la flama de 4 parells trenats
de coure, categoria 7, amb
conductor unifilar de coure,
aïllament de polietilè i beina
exterior de poliolefina
termoplàstica LSFH lliure de
halògens, amb baixa emissió de
fums i gasos corros
Material auxiliar per
instal·lacions elèctriques..
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

PG

89

mt36tie010acp
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Descripció

Pàgina 50
Tot
al

6

Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

1,000 Ut

mt35cgm021bbeah

1,000 Ut

mt35cgm031dh

Armari de polièster RITTAL KS
600x600x200, amb porta cega,
IP65, carrils DIN
Interruptor automàtic
magnetotèrmic, amb 6 kA de poder
de tall, de 25 A d'intensitat
nominal, corba C, tetrapolar
(4P), de 4 mòduls, inclús p/p
d'accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 60898-1.
Interruptor diferencial
selectiu superimmunitzat,
4P/40A/300mA, de 4 mòduls,
inclús p/p d'accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN
61008-1.
Interruptor automàtic
magnetotèrmic, amb 6 kA de poder
de tall, de 20 A d'intensitat
nominal, corba C, tetrapolar
(4P), de 4 mòduls, inclús p/p
d'accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 60898-1.
Interruptor general automàtic
(IGA) amb protector de
sobretensions, amb 6 kA de poder
de tall, de 25 A d'intensitat
nominal, corba C, tetrapolar
(4P), de 4 mòduls, inclús p/p
d'accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 60898-1.
Interruptor diferencial
instantani, 4P/40A/300mA, de 4
mòduls, inclús p/p d'accessoris
de muntatge. Segons UNE-EN
61008-1.
Interruptor diferencial
instantani, 2P/40A/300mA, de 2
mòduls, inclús p/p d'accessoris
de muntatge. Segons UNE-EN
61008-1.
Interruptor diferencial
instantani, 2P/40A/30mA, de 2
mòduls, inclús p/p d'accessoris
de muntatge. Segons UNE-EN
61008-1.
Interruptor automàtic
magnetotèrmic, amb 6 kA de poder
de tall, de 10 A d'intensitat
nominal, corba C, bipolar (2P),
de 2 mòduls, inclús p/p
d'accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 60898-1.
Interruptor automàtic
magnetotèrmic, amb 6 kA de poder
de tall, de 16 A d'intensitat
nominal, corba C, bipolar (2P),
de 2 mòduls, inclús p/p
d'accessoris de muntatge.

PG

Rittal-Ks

1,000 Ut

1,000 Ut

mt35cgm021abeah

1,000 Ut

mt35cgm031ah

1,000 Ut

mt35cgm029ah

4,000 Ut

mt35cgm029ab

1,000 Ut

mt35cgm021bbbab

7,000 Ut

mt35cgm021bbbad

3,000 Ut

CA

mt35cgm021bbeaf

73,76

73,76

74,10

74,10

158,79

158,79

73,99

73,99

74,10

74,10

118,53

118,53

85,87

343,48

41,12

41,12

11,71

81,97

11,91

35,73
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-84

87

simon o similar, interruptor exterior de la sala
dins caixa d'emergència, subquadre dins armari
tipus RITTAL KS o similar per a 72 mòduls, i
aparamenta sobre carril DIN tipus Hager o similar
(segons plànols i esquema unifilar). Inclou
també interruptors de capçalera al subquadre
general de l'edifici nou i interruptor exterior
de la sala de calderes.
Inclou quants accessoris siguin necessaris per
la seva correcta instal·lació (segons
indicacions esquema unifilar). Totalment
montada, connexionada i provada.

6,000 Ut
20,000 m

mt35aia010aaa

18,000 m

PG
10,000 m

CA

mt35aia010aab

-84

K-4p
mt35ait030ba

Segons UNE-EN 60898-1.
Interruptor automàtic
magnetotèrmic, amb 6 kA de poder
de tall, de 16 A d'intensitat
nominal, corba C, tetrapolar
(4P), de 4 mòduls, inclús p/p
d'accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 60898-1.
Contactor 4P 10A
Safata de PVC rígid, de 50x75 mm,
per a suport i conducció de
cables elèctrics, inclús p/p
d'accessoris. Segons UNE-EN
61537.
Tub corbable de PVC, corrugat,
de color negre, de 16 mm de
diàmetre nominal, per a
canalització encastada en obra
de fàbrica (parets i sostres).
Resistència a la compressió 320
N, resistència al impacte 1
joule, temperatura de treball
-5°C fins 60°C, amb grau de
protecció IP 545 segons UNE
20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 50086-1 i
UNE-EN 50086-2-2.
Tub corbable de PVC, corrugat,
de color negre, de 20 mm de
diàmetre nominal, per a
canalització encastada en obra
de fàbrica (parets i sostres).
Resistència a la compressió 320
N, resistència al impacte 1
joule, temperatura de treball
-5°C fins 60°C, amb grau de
protecció IP 545 segons UNE
20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 50086-1 i
UNE-EN 50086-2-2.
Caixa de derivació per encastar
de 105x105 mm, amb grau de
protecció normal, reglets de
connexió i tapa de registre.
Caixa de derivació per encastar
de 105x165 mm, amb grau de
protecció normal, reglets de
connexió i tapa de registre.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flama, amb
conductor de coure classe 5 (-K)
de 1,5 mm² de secció, amb
aïllament de compost
termoplàstic a força de
poliolefina amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1),
sent la seva tensió assignada de
450/750 V. Segons UNE 211002.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flama, amb
conductor de coure classe 5 (-K)
de 2,5 mm² de secció, amb
aïllament de compost
termoplàstic a força de
poliolefina amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1),
sent la seva tensió assignada de
450/750 V. Segons UNE 211002.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flama, amb
conductor de coure classe 5 (-K)
de 4 mm² de secció, amb aïllament
de compost termoplàstic a força
de poliolefina amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius (Z1),

mt35caj020a

4,000 Ut

mt35caj020b

4,000 Ut

mt35cun020a

100,000 m

mt35cun020b

60,000 m

mt35cun020c

3,000 m

73,94

73,94

11,29
6,03

67,74
120,60

0,22

3,96

0,24

2,40

1,18

4,72

1,23

4,92

0,41

41,00

0,63

37,80

0,91

2,73
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1,000 Ut

87

mt35cgm021bbead

Pàgina 51
Tot
al

6

Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

2,000 Ut

6,33

12,66

mt34ode470qe

1,000 Ut

47,09

47,09

mt34tuf010g
mt34aem020b

2,000 Ut
1,000 Ut

5,82
117,86

11,64
117,86

20,72
17,50
1.918,30
1.956,67

155,98
131,74
38,37
58,70

Total per Ut ............:
Són DOS MIL QUINZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per Ut.

2.015,37

PG
7,528 h
7,528 h
2,000 %
3,000 %

CA

91

5,95

IEL010b

m

Subministrament i instal·lació de línia
d'alimentació fixe en superfície, des del quadre
general de l'escola fins a la sala de calderes,
formada per cables unipolars amb conductors de
coure, RZ1-K (AS) 5G10 mm², sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de PVC
llis de 75 mm de diàmetre. Inclús p/p
d'accessoris i elements de subjecció. Totalment
muntada, connexionada i provada.

mt36tie010da

1,000 m

mt35cun010f1

5,000 m

mt35www010

0,200 Ut

mo002
mo094
%

0,111 h
0,099 h
2,000 %
3,000 %

Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, amb
extrem atrompetat, segons
UNE-EN 1329-1.
Cable unipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la flama, amb
conductor de coure classe 5 (-K)
de 10 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de
poliolefina termoplàstica
lliure de halògens (Z1), sent la
seva tensió assignada de 0,6/1
kV. Segons UNE 21123-4.
Material auxiliar per
instal·lacions elèctriques..
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant electricista.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

3,09

3,09

0,81

4,05

1,49

0,30

20,72
20,65
11,78
12,02

2,30
2,04
0,24
0,36

Total per m ............:

12,38
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mt33seg107aa

mo001
mo054
%

5,95

87

1,000 Ut

sent la seva tensió assignada de
450/750 V. Segons UNE 211002.
Interruptor monopolar, gamma
bàsica, amb tecla simple i marc
d'1 element de color blanc i
embellidor de color blanc.
Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma
bàsica, amb tapa i marc d'1
element de color blanc i
embellidor de color blanc.
Lluminària lineal, de
1186x85x85 mm, per a 2 làmpades
fluorescents T5 de 54 W, amb cos
de lluminària format per perfils
d'alumini extrudit,
termoesmaltat gris RAL 9006;
tapes finals; difusor òpal
d'alta transmitància; reflector
interior termoesmaltat, blanc;
protecció IP 20.
Tub fluorescent T5 de 54 W.
Lluminària d'emergència
estanca, amb tub lineal
fluorescent, 8 W - G5, flux
lluminós 240 lúmens, carcassa de
405x134x134 mm, classe I, IP 65,
amb bateries de Ni-Cd d'alta
temperatura, autonomia de 1 h,
alimentació a 230 V, temps de
càrrega 24 h.
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

-84

mt33seg100aa

Pàgina 52
Tot
al

6

Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

Pàgina 53
Tot
al

6

Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció
Són DOTZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per m.

1,000 Ut

mt37www010

1,000 Ut

mo007
mo105
%

0,176 h
0,176 h
2,000 %
3,000 %

IFW020b

94

22,27

22,27

1,36

1,36

20,72
17,50
30,36
30,97

3,65
3,08
0,61
0,93

Total per Ut ............:
Són TRENTA-U EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per Ut.

31,90

Ut

Subministrament i instal·lació de filtre
retenidor de residus de bronze, tipus SEI o
similar, amb tamís d'acer inoxidable amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de
3", per a una pressió màxima de treball de 16 bar
i una temperatura màxima de 110°C. Totalment
muntat, connexionat i provat.

mt37www060k

1,000 Ut

mt37www010

1,000 Ut

mo007
mo105
%

0,235 h
0,235 h
2,000 %
3,000 %

IFW020c

mt37www060g

Filtre retenidor de residus de
llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions de
0,5 mm de diàmetre, amb rosca de
1 1/2", per a una pressió màxima
de treball de 16 bar i una
temperatura màxima de 110°C.
Material auxiliar per a
instal·lacions de lampisteria.
Oficial 1ª lampista.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

-84

mt37www060g

67,80

67,80

1,36

1,36

20,72
17,50
78,14
79,70

4,87
4,11
1,56
2,39

Total per Ut ............:
Són VUITANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS per Ut.

82,09

Ut

Filtre retenidor de residus de
bronze, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions de
0,5 mm de diàmetre, amb rosca de
3", per a una pressió màxima de
treball de 16 bar i una
temperatura màxima de 110°C.
Material auxiliar per a
instal·lacions de lampisteria.
Oficial 1ª lampista.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Subministrament i instal·lació de filtre
retenidor de residus de llautó, amb rosca de 1
1/2", tipus SEI o similar.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres
del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.
1,000 Ut

Filtre retenidor de residus de
llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions de
0,5 mm de diàmetre, amb rosca de
1 1/2", per a una pressió màxima
de treball de 16 bar i una
temperatura màxima de 110°C.

22,27

22,27
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Subministrament i instal·lació de filtre
retenidor de residus de llautó, amb rosca de 1
1/2", tipus SEI o similar.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres
del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.

87

Ut

CA

93

IFW020

PG

92

1,000 Ut

mo007
mo105
%

0,176 h
0,176 h
2,000 %
3,000 %

1,36

1,36

20,72
17,50
30,36
30,97

3,65
3,08
0,61
0,93

Total per Ut ............:
Són TRENTA-U EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per Ut.

31,90

96

97

39,36

39,36

1,36

1,36

20,72
17,50
49,70
50,69

4,87
4,11
0,99
1,52

Total per Ut ............:
Són CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per Ut.

52,21

1,000 Ut

0,235 h
0,235 h
2,000 %
3,000 %

CA

mo007
mo105
%

1,000 Ut

IOD001

Ut

Central de detecció automàtica d'incendis,
convencional, microprocessada, de 2 zones de
detecció.

mt41pig010a

1,000 Ut

mt41rte030c
mo005

2,000 Ut
0,540 h

mo097

0,540 h

%

2,000 %
3,000 %

IOD002

Filtre retenidor de residus de
llautó, amb tamis d'acer
inoxidable amb perforacions de
0,5 mm de diàmetre, amb rosca de
2", per a una pressió màxima de
treball de 16 bar i una
temperatura màxima de 110°C.
Material auxiliar per a
instal·lacions de lampisteria.
Oficial 1ª lampista.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

PG

mt37www060h

mt37www010

Subministrament i instal·lació de filtre
retenidor de residus de llautó, amb rosca de 2",
tipus SEI o similar.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres
del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.

180,69

180,69

19,25
24,08

38,50
13,00

20,65

11,15

243,34
248,21

4,87
7,45

Total per Ut ............:
Són DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS per Ut.

255,66

Ut

Central de detecció automàtica
d'incendis, convencional,
microprocessada, de 2 zones de
detecció, amb caixa metàl·lica i
tapa de ABS, amb mòdul
d'alimentació, rectificador de
corrent i carregador de bateria,
panell de control amb indicador
d'alarma i avaria i commutador
de tall de zones, segons UNE
23007-2 i UNE 23007-4.
Bateria de 12 V i 7 Ah.
Oficial 1ª instal·lador de
xarxes i equips de detecció i
seguretat.
Ajudant instal·lador de xarxes i
equips de detecció i seguretat.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Detector tèrmic antideflagarant,, de ABS color
blanc, model DT2 "GOLMAR".

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
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Ut

87

IFW020cd

Material auxiliar per a
instal·lacions de lampisteria.
Oficial 1ª lampista.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

-84

95

mt37www010

Pàgina 54
Tot
al

6

Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

1,000 Ut

mo005

0,540 h

mo097

0,540 h

%

2,000 %
3,000 %

mt41pig110a

mo005

24,08

13,00

20,65

11,15

251,05
256,07

5,02
7,68

Total per Ut ............:
Són DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC
CÈNTIMS per Ut.

263,75

-84

Ut

Polsador d'alarma convencional de rearmament
manual.
1,000 Ut

11,36

11,36

24,08

13,82

20,65

11,85

37,03
37,77

0,74
1,13

Total per Ut ............:
Són TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per Ut.

38,90

0,574 h

0,574 h

%

99

IOD006

2,000 %
3,000 %

Ut

Polsador d'alarma convencional
de rearmament manual, de ABS
color vermell, protecció IP 41,
amb led indicador d'alarma color
vermell i clau de rearmament,
segons UNE-EN 54-11.
Oficial 1ª instal·lador de
xarxes i equips de detecció i
seguretat.
Ajudant instal·lador de xarxes i
equips de detecció i seguretat.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Sirena electrònica, de ABS color vermell, per
muntatge exterior, amb senyal òptica i acústica
i rètol "FOC".

mt41pig160a

1,000 Ut

mo005

0,540 h

mo097

0,540 h

%

2,000 %
3,000 %

100 IOS010

87

226,90

CA

mo097

226,90

55,98

55,98

24,08

13,00

20,65

11,15

80,13
81,73

1,60
2,45

Total per Ut ............:
Són VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per Ut.

84,18

Ut

Sirena electrònica, de ABS color
vermell, per muntatge exterior,
amb senyal òptica i acústica i
rètol "FOC", alimentació a 24
Vcc, potència sonora de 90 dB a
1 m i consum de 230 mA.
Oficial 1ª instal·lador de
xarxes i equips de detecció i
seguretat.
Ajudant instal·lador de xarxes i
equips de detecció i seguretat.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Subministrament i col·locació de placa de
senyalització d'equips contra incendis, en
poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm.
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IOD004

Detector tèrmic convencional,
de ABS color blanc, model DT2
"GOLMAR", format per un element
sensible a l'increment lent de
la temperatura per a una
temperatura màxima d'alarma de
64°C, per alimentació de 12 a 30
Vcc, amb doble led d'activació i
indicador d'alarma color
vermell, sortida per pilot de
senyalització remota i base
universal, segons UNE-EN 54-5.
Oficial 1ª instal·lador de
xarxes i equips de detecció i
seguretat.
Ajudant instal·lador de xarxes i
equips de detecció i seguretat.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

PG

98

mt41pig050b

Pàgina 55
Tot
al

6

Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

mt41sny020acaa

1,000 Ut

mt41sny100

1,000 Ut

mo062
%

0,173 h
2,000 %
3,000 %

3,38

0,26

0,26

14,00
6,06
6,18

2,42
0,12
0,19

Total per Ut ............:
Són SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per Ut.

6,37

mo062
%

3,38

3,38

0,26

0,26

14,00
6,06
6,18

2,42
0,12
0,19

Total per Ut ............:
Són SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per Ut.

6,37

1,000 Ut

0,173 h
2,000 %
3,000 %

Ut

mt41ixi010a

1,000 Ut

mo062
%

0,087 h
2,000 %
3,000 %

103 ISD010

Placa de senyalització de
mitjans d'evacuació, en
poliestirè fotoluminiscent, de
210x210 mm, segons UNE 23034.
Material auxiliar per a la
fixació de placa de
senyalització.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Subministrament i col·locació d'extintor
portàtil de pols químic ABC polivalent
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb
manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús
suport i accessoris de muntatge. Totalment
instal·lat.

CA

102 IOX010

1,000 Ut

PG

mt41sny100

Subministrament i col·locació de placa de
senyalització de mitjans d'evacuació, en
poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm.

44,14

44,14

14,00
45,36
46,27

1,22
0,91
1,39

Total per Ut ............:
Són QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per Ut.

47,66

Ut

Extintor portàtil de pols químic
ABC polivalent antibrasa, amb
pressió incorporada, d'eficàcia
21A-113B-C, amb 6 kg d'agent
extintor, amb manòmetre i mànega
amb filtre difusor, segons UNE
23110.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Partida alçada d'instal·lació de desaiguat de la
sala de caldera/sitja (segons plànols), format
per una bonera i punts de desaiguat, realitzada
amb canonada de PVC llis, sèrie B (UNE-EN 1329-1)
per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació
dels aparells amb els diàmetres necessaris per
cada punt de servei. Inclús p/p de derivacions
individuals, connexions, accessoris i elements
de subjecció. Totalment muntada, connexionada i
probada. Sense incloure ajudes de paleta.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
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mt41sny020bcaa

87

3,38

Ut

Placa de senyalització d'equips
contra incendis, en poliestirè
fotoluminiscent, de 210x210 mm,
segons UNE 23033-1.
Material auxiliar per a la
fixació de placa de
senyalització.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

-84

101 IOS010b

Pàgina 56
Tot
al

6

Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

39,000 m

67,08

0,51

4,08

0,81

3,24

19,99

4,00

20,72
19,50
185,27
188,98

72,69
34,18
3,71
5,67

Total per Ut ............:
Són CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS per Ut.

194,65

mt36pie030b

4,000 Ut

mt11var010

0,200 l

mo004
mo057
%

3,508 h
1,753 h
2,000 %
3,000 %

mt36tit400g

Actuació de desplaçament de Col·lector suspès de
PVC, sèrie B de 110 mm de diàmetre, unió enganxada
amb adhesiu.
1,42

1,42

13,75

14,44

9,42

0,38

19,99

0,64

20,72
17,50
24,66
25,15

5,47
2,31
0,49
0,75

Total per m ............:
Són VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m.

25,90

1,000 Ut

1,050 m

CA

mt36tit010gj

m

PG

104 ISS010

-84

8,000 Ut

mt11var009

0,040 l

mt11var010

0,032 l

mo007
mo105
%

0,264 h
0,132 h
2,000 %
3,000 %

105 IVK040

87

1,72

mt36pie010b

Tub de PVC llis, sèrie B (UNE-EN
1329-1), junta enganxada, D=40
mm, espessor e=3 mm.
Colze 87°30' de PVC llis sèrie B
(UNE-EN 1329-1), junta
enganxada, D=40 mm.
Empelt simple de PVC llis sèrie
B (UNE-EN 1329-1), junta
enganxada, D=40 mm.
Adhesiu per tubs i accessoris de
PVC.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Ut

Material auxiliar per a muntatge
i subjecció a l'obra de les
canonades de PVC, sèrie B, de 110
mm de diàmetre.
Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix,
segons UNE-EN 1329-1, amb el
preu incrementat el 45% en
concepte d'accessoris i peces
especials.
Líquid netejador per enganxat
mitjançant adhesiu de tubs i
accessoris de PVC.
Adhesiu per tubs i accessoris de
PVC.
Oficial 1ª lampista.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Barret rectangular de xapa lacada de color negre
per a xemeneia conjunta de dues sortides de fums.
Totalment muntat, fins i tot part proporcional
d'ajudes de paleteria.

mt20cvc100j

1,000 Ut

mo010
mo078
%

0,265 h
0,132 h
2,000 %
3,000 %

Barret rectangular de xapa
lacada de color negre per a
xemeneia conjunta de dues
sortides de fums.
Oficial 1ª muntador.
Ajudant muntador.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

286,17

286,17

24,08
20,68
295,28
301,19

6,38
2,73
5,91
9,04

Total per Ut ............:
Són TRES-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per
Ut.

310,23
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mt36tie010aab

Pàgina 57
Tot
al
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Ut
Descripció

Subministrament i muntatge de reixeta
rectangular de formigó, amb lamel·les
horitzontals fixes, de 200x400 mm, per
ventilació natural, amb reixa antiocells. Fins
i tot part proporcional de mitjans auxiliars.
Totalment muntada.
1,000 Ut

mo010
mo078
%

0,172 h
0,172 h
2,000 %
3,000 %

25,40

25,40

24,08
20,68
33,10
33,76

4,14
3,56
0,66
1,01

Total per Ut ............:
Són TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per Ut.

34,77

m

Subministrament i col·locació de conducte
circular per a instal·lació de ventilació format
per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret
simple helicoïdal, de 100 mm de diàmetre i 0,5
mm de gruix, col·locat en posició horitzontal.
Fins i tot p/p de retallada de materials, unions,
reforços, embocadures, tapes de registre,
elements de fixació, connexions, accessoris i
peixos especials, sense incloure comportes de
regulació o tallafoc, ni reixetes i difusores.
Totalment muntat, connexionat i provat per
l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).

CA

PG

107 IVV020

Reixeta rectangular de formigó,
amb lamel·les horitzontals
fixes, de 200x400 mm.
Oficial 1ª muntador.
Ajudant muntador.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

-84

mt20cva015a

mt20cvg420a

1,000 Ut

mt20cvg020aaf

1,000 m

mo012

0,145 h

mo082

0,073 h

%

2,000 %
3,000 %

0,16

0,16

3,94

3,94

24,08

3,49

20,68

1,51

9,10
9,28

0,18
0,28

Total per m ............:
Són NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m.

9,56

108 Loxone-01- Ut
Biomassa

Material auxiliar per a muntatge
i subjecció a l'obra d'els
conductes de xapa d'acer
galvanitzat de paret simple
helicoïdal, de 100 mm de
diàmetre.
Tub de xapa d'acer galvanitzat
de paret simple helicoïdal, de
100 mm de diàmetre i 0,5 mm de
gruix, subministrat en trams de
3 o 5 m, amb el preu incrementat
el 25% en concepte d'accessoris
i peces especials.
Oficial 1ª muntador de conductes
de xapa metàl·lica.
Ajudant construcció d'obra
civil.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Subministrament i muntatge de unitat de control
de xarxa de calor i instal·lació interior de la
Sala de calderes de biomassa, tipus loxone o
similar, dins armari de polièster IP65 tipus
RITTAL KS o similar.
Inclou: armari, sondes amb baina, comptador
elèctric, emissor SMS, SAI, router,
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106 IVN023

Pàgina 58
Tot
al

6

Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

Pàgina 59
Tot
al

6

Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

87

transformadors, cablejat, muntatge,
programació, manuals d'usuari, formació als
usuaris, posada en marxa i demés lemenents
necessaris per al correcte funcionament i
compliment de les prescripcions definides a la
memòria i plànols.
Sense descomposició

111,19

Total per Ut ............:
Són TRES MIL VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA
CÈNTIMS per Ut.

3.817,40

1,000 Ut

Rittal-Ks

1,000 Ut

897,21

897,21

73,76

73,76

20,72
17,50
1.054,37
1.075,46

45,21
38,19
21,09
32,26

Total per Ut ............:
SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per Ut.

1.107,72

CA

2,182 h
2,182 h
2,000 %
3,000 %

Són MIL CENT

110 Loxone-03- Ut
Ed_Casal

Components Loxone per al mòdul
control de l'edifici
Ajuntament.
Armari de polièster RITTAL KS
600x600x200, amb porta cega,
IP65, carrils DIN
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Subministrament i muntatge de unitat de control
de xarxa de calor i instal·lació interior de
l'Edifici Casal del poble, tipus loxone o
similar, dins armari de polièster IP65 tipus
RITTAL KS o similar.
Inclou: armari, sondes amb baina, comptador
elèctric, elements descrits a l'annex 8 del
projecte, cablejat, muntatge, programació,
manuals d'usuari, formació als usuaris i posada
en marxa.

Lox-03-Ed_casal

1,000 Ut

Rittal-Ks

1,000 Ut

mo001
mo054
%

2,182 h
2,182 h
2,000 %
3,000 %

Són MIL CENT

Components Loxone per al mòdul
control de l'edifici Casal del
poble.
Armari de polièster RITTAL KS
600x600x200, amb porta cega,
IP65, carrils DIN
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

897,21

897,21

73,76

73,76

20,72
17,50
1.054,37
1.075,46

45,21
38,19
21,09
32,26

Total per Ut ............:
SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per Ut.

1.107,72
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PG

Subministrament i muntatge de unitat de control
de xarxa de calor i instal·lació interior de
l'Edifici Ajuntament, tipus loxone o similar,
dins armari de polièster IP65 tipus RITTAL KS o
similar.
Inclou: armari, sondes amb baina, comptador
elèctric, elements descrits a l'annex 8 del
projecte, cablejat, muntatge, programació,
manuals d'usuari, formació als usuaris i posada
en marxa.

Lox-02-Ed_Ajunt

mo001
mo054
%

3.706,21
3.706,21

109 Loxone-02- Ut
Ed_Ajuntam
ent

Costos indirectes

-84

3,000 %

m²

Formació d'impermeabilització de mur de
soterrani o estructura soterrada, per la seva
cara exterior, mitjançant làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, tipus LBM(SBS) - 40
- FV, massa nominal 4 kg/m², amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 100 g/m², acabada amb
film plàstic termofusible en ambdues cares,
prèvia emprimació amb emulsió asfàltica estable
(rendiment: 0,5 kg/m²). Fins i tot p/p de neteja
i preparació de la superfície, cavalcaments i
bandes de reforç en la coronació i en el
lliurament al peu del mur en la seva trobada amb
la fonamentació.
0,500 kg

mt14lba120a

1,100 m²

mo028
mo065

1,68

0,84

6,71

7,38

22,30

2,63

19,68

2,32

13,17
13,43

0,26
0,40

Total per m² ............:
Són TRETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per m².

13,83

0,118 h
0,118 h
2,000 %
3,000 %

CA

%

Emulsió asfàltica estable, ED,
segons UNE 104231.
Làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, tipus LBM(SBS) 40 - FV, massa nominal 4 kg/m²,
amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 100 g/m², de
superfície no protegida acabada
amb film plàstic termofusible en
ambdues cares. Segons UNE-EN
13707.
Oficial 1ª aplicador de làmines
impermeabilitzants.
Ajudant aplicador de làmines
impermeabilitzants.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

PG

mt14pap100b

112 NIM040

m²

Formació de drenatge de mur de soterrani o
estructura soterrada, per la seva cara exterior,
mitjançant làmina drenant nodular de polietilè
d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 mm
d'altura, amb geotèxtil de polipropilè
incorporat, resistència a la compressió 150
kN/m² segons UNE-EN ISO 604, capacitat de
drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,7 kg/m²;
subjecte al parament vertical mitjançant
fixacions mecàniques (6 ud/m²), amb els nòduls
contra el mur prèviament impermeabilitzat. Fins
i tot p/p de neteja i preparació de la superfície,
cavalcaments horitzontals i verticals,
rematades de cantonades i racons i col·locació
de perfil metàl·lic de rematada superior (0,3
m/m²).
Sense descomposició
3,000 %

113 PA_SS

8,90
8,90

0,27

Total per m² ............:
Són NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per m².

9,17

Pa

Costos indirectes

Partida Alçada de Seguretat i Salut Construcció
Sense descomposició
3,000 %

Costos indirectes

2.196,51
2.196,51

65,90
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111 NIM011
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p.a.

Partida alçada a justificar de modificació del
traçat de la línia de telèfon per a facilitar la
descàrrega
Sense descomposició

784,04
784,04

23,52

Total per p.a. ............:
Són VUIT-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per
p.a..

807,56

Ut

Subministrament i col·locació de porta de façana
d'acer de dues fulles, amb marc cantoner tipus
CS4, feta a mida de 2200x2650 mm de llum i altura
de pas, acabat lacat de color clar, amb reixetes
de ventilació de 80x60cm a la part baixa, barra
antipànic a una de les fulles, amb clau i tirador
per a la cara exterior i pany a la interior,
segons plànols amb mides revisades a obra, sobre
marc cantoner d'acer galvanitzat tipus CS4 de 1,5
mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra.
Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a
obra. Inclús frontisses soldades al setge i rebló
a la fulla, ferradura embotida de tancament a un
punt, cilindre de llautó amb clau, escuts i
manovelles de niló color negre. Fins i tot part
proporcional de materials de subjecció, mitjans
auxiliars i ajudes de paleteria. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).

CA

PG

115 PPC010

Costos indirectes

-84

3,000 %

421,37

421,37

22,30
20,68
442,69
451,54

11,06
10,26
8,85
13,55

Total per Ut ............:
Són QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS

465,09

mt26ppa015rF

1,000 Ut

mo019
mo075
%

0,496 h
0,496 h
2,000 %
3,000 %

Porta de façana d'acer
galvanitzat de dues fulles,
model Ensamblada "ANDREU" o
similar, amb marc cantoner tipus
CS4, feta a mida de 2200x2650 mm
de llum i altura de pas, acabat
galvanitzat, amb reixetes de
ventilació de 80x60cm a la part
baixa, barra antipànic a una de
les fulles, amb clau i tirador
per a la cara exterior i pany a
la interior, segons plànols amb
mides revisades a obra, sobre
marc cantoner d'acer
galvanitzat tipus CS4 de 1,5 mm
d'espessor amb garres
d'ancoratge a obra. inclús
frontisses soldades al setge i
rebló a la fulla, ferradura
embotida de tancament a un punt,
cilindre de llautó amb clau,
escuts i manovelles de niló
color negre.
Oficial 1ª construcció.
Ajudant construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes
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Total per Pa ............:
Són DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-U
CÈNTIMS per Pa.

Pàgina 61
Tot
al
2.262,41

per Ut.
Ut

Subministrament i col·locació de porta de pas
d'una fulla de 38 mm d'espessor, 800x2045 mm de
llum i altura de pas, acabat lacat en color clar
formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5
mm d'espessor amb reixetes de ventilació
encunyades en la part superior i inferior,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra
intermèdia replena de poliuretà, sobre marc
d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb
garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller,
amb ajustament i fixació a obra. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
1,000 Ut

Porta de pas d'una fulla de 38 mm
d'espessor, 800x2045 mm de llum
i altura de pas, acabat lacat en
color blanc formada per dues
xapes d'acer galvanitzat de 0,5
mm d'espessor amb reixetes de
ventilació encunyades en la part
superior i inferior, de 200x250
mm cada una, plegades, acoblades
i muntades, amb cambra
intermèdia replena de
poliuretà, sobre marc d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor
amb garres d'ancoratge a obra,
inclús frontisses soldades al
setge i rebló a la fulla,
ferradura embotida de tancament
a un punt, cilindre de llautó amb
clau, escuts i manovelles de
niló color negre.
Oficial 1ª construcció.
Ajudant construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

126,67

126,67

22,30
20,68
136,73
139,46

5,22
4,84
2,73
4,18

Total per Ut ............:
Són CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS per Ut.

143,64

CA

PG

mt26ppa010aid

mo019
mo075
%

117 PPC010d

mt26ppa010ajd

0,234 h
0,234 h
2,000 %
3,000 %

Ut

Subministrament i col·locació de porta de pas
d'una fulla de 38 mm d'espessor, 900x2045 mm de
llum i altura de pas, acabat lacat en color clar
formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5
mm d'espessor amb reixetes de ventilació
encunyades en la part superior i inferior,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra
intermèdia replena de poliuretà, sobre marc
d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb
garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller,
amb ajustament i fixació a obra. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
1,000 Ut

Porta de pas d'una fulla de 38 mm
d'espessor, 900x2045 mm de llum
i altura de pas, acabat lacat en
color blanc formada per dues
xapes d'acer galvanitzat de 0,5

132,36

132,36
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116 PPC010c

Pàgina 62
Tot
al

6

Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

Pàgina 63
Tot
al

6

Annex de justificació de preus
Num. Codi
Ut
Descripció

0,234 h
0,234 h
2,000 %
3,000 %

118 QRB010

5,22
4,84
2,85
4,36

Total per Ut ............:
QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

149,63

PG

Són CENT
per Ut.

22,30
20,68
142,42
145,27

m

Subministrament i muntatge de passamà de remat
lateral pas de les pales del rotor, amb làmina
d'acer inoxidable AISI 304, de 15 cm d'altura.
Inclús p/p d’elements de fixació i mitjans
auxiliars.

mt20pcs130jac2

1,100 m

mt29tma120

2,000 Ut

5,85

6,44

0,10

0,20

0,02

0,04

22,30
19,47
9,04
9,22

1,76
0,60
0,18
0,28

Total per m ............:
Són NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m.

9,50

2,000 Ut

CA

mt29tma130
mo019
mo111
%

119 RDM010

0,079 h
0,031 h
2,000 %
3,000 %

m²

Planxa d'acer inoxidable AISI
304, de 15 cm d'altura i 3mm
d'espessor.
Cargol d'acer galvanitzat, de 80
mm de longitud, amb volandera.
Tac llarg, de plàstic, per a
paret.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Subministrament i muntatge de sistema
antipressió per a porta de la sitja. Format per
làmines de fusta de pi, sense recobriment, de 19
mm d'espessor i 25cm d'alçada, muntades sobre
dues guies laterals formades per dos perfils
tipus Z d'acer galvanitzat cargolats al parament
vertical.

mt29tma120

3,000 Ut

mt29tma130

3,000 Ut

mt29tma030b

1,050 m²

mt20pcs130jac2

2,000 m

mo016
mo056

0,230 h
0,230 h

Cargol d'acer galvanitzat, de 80
mm de longitud, amb volandera.
Tac llarg, de plàstic, per a
paret.
Tauler de fusta de pi sense
tractar, sense recobriment, de
19 mm d'espessor, per a
revestiment de paraments
verticals interiors.
Planxa d'acer inoxidable AISI
304, de 15 cm d'altura i 3mm
d'espessor.
Oficial 1ª fuster.
Ajudant instal·lador de

0,10

0,30

0,02

0,06

6,32

6,64

5,85

11,70

20,72
17,50

4,77
4,03
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mo019
mo075
%
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mm d'espessor amb reixetes de
ventilació encunyades en la part
superior i inferior, de 200x250
mm cada una, plegades, acoblades
i muntades, amb cambra
intermèdia replena de
poliuretà, sobre marc d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor
amb garres d'ancoratge a obra,
inclús frontisses soldades al
setge i rebló a la fulla,
ferradura embotida de tancament
a un punt, cilindre de llautó amb
clau, escuts i manovelles de
niló color negre.
Oficial 1ª construcció.
Ajudant construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

%

climatització.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

0,55
0,84

Total per m² ............:
Són VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per m².

28,89

m²

87

27,50
28,05

Formació en façanes de capa d'acabat amb pintura
plàstica, color a escollir, textura llisa,
mitjançant l'aplicació d'una mà de fons de
pintura autonetejable, basada en resines de
Pliolite i dissolvents orgànics, com a fixador
de superfície, i dues mans d'acabat amb pintura
plàstica llisa, acabat mat, diluït amb un 10%
d'aigua, a base d'un copolímer acrílic-vinílic,
impermeable a l'aigua de pluja i permeable al
vapor d'aigua, antifloridura, (rendiment: 0,1
l/m² cada mà). També p/p de preparació i neteja
prèvia del suport de morter industrial, en bon
estat de conservació, mitjançant raspalls o
elements adequats i fegat de petites adherències
i imperfeccions formació de junts, racons,
arestes i acabaments en les trobades amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts
en la seva superfície, de mitjans auxiliars, de
protecció de fusteries i altres elements
contigus, i neteja posterior a l'actuació.
8,26

1,65

7,58

1,52

21,30
17,68
12,29
12,54

4,98
4,14
0,25
0,38

Total per m² ............:
Són DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per m².

12,92

mt27pij020d

0,200 l

mo037
mo074
%

0,234 h
0,234 h
2,000 %
3,000 %

121 RIP025

m²

Pintura autonetejable a base de
resines de Pliolite i
dissolvents orgànics, resistent
a la intempèrie, aigua de pluja,
ambients marins i pluja àcida,
color blanc, acabat mat,
aplicada amb brotxa, corró o
pistola.
Pintura plàstica per a exterior
a base d'un copolímer
acrílic-vinílic, impermeable a
l'aigua de pluja i permeable al
vapor d'aigua, antifloridura,
color a escollir, acabat mat,
aplicada amb brotxa, corró o
pistola.
Oficial 1ª pintor.
Ajudant pintor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Formació de capa de pintura plàstica amb textura
llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments
horitzontals i verticals interiors de morter de
ciment, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons
d'emulsió acrílica aquosa com fixador de
superfície i dues mans d'acabat amb pintura
plàstica en dispersió aquosa tipus II segons UNE
48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p
de preparació del suport mitjançant neteja, de
mitjans auxiliars, de protecció de fusteries i
altres elements contigus, i neteja posterior a
l'actuació.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
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0,200 l

CA

mt27pij100a

PG

-84

120 RFP010

2,000 %
3,000 %
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Num. Codi
Ut
Descripció

mt27pfj040a

0,180 l

mt27pij040a

0,250 l

mo037
mo074
%

0,175 h
0,210 h
2,000 %
3,000 %

4,24

1,06

21,30
17,68
9,84
10,04

3,73
3,71
0,20
0,30

Total per m² ............:
Són DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per m².

10,34

-84

0,015 m³

64,71

0,97

1,53

0,32

22,30
17,50
14,59
14,88

8,36
4,94
0,29
0,45

Total per m² ............:
Són QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m².

15,33

0,210 m²

mo019
mo105
%

0,375 h
0,282 h
2,000 %
3,000 %

m²

Morter de ciment CEM II/B-P 32,5
N tipus M-5, confeccionat en
obra con 250 kg/m³ de ciment i
una proporció en volum 1/6, amb
resistència a compressió a 28
dies de 5 N/mm².
Malla de fibra de vidre teixida,
amb impregnació de PVC, de 10x10
mm de llum, antiàlcalis, de 115
a 125 g/m² i 500 µ d'espessor,
per a armar gotejats
tradicionals, esquerdejats i
morters.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Formació de revestiment continuu de morter de
ciment M-5, a bona vista, de 15 mm de gruix,
aplicat sobre un parament vertical, amb acabat
superficial brunyit. Inclús p/p de mitjans
auxiliars, de col·locació de malla de fibra de
vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents i en els frons de forjat, a
un 20% de la superfície del parament, formació
de juntes, racons, mestres amb separació entre
elles no superior a tres metre, arestes,
queixals, brancals, llindes, acabaments en els

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

Formació de revestiment continuu de morter de
ciment M-5, a bona vista, de 15 mm de gruix,
aplicat sobre un parament vertical, amb acabat
superficial brunyit. Inclús p/p de mitjans
auxiliars, de col·locació de malla de fibra de
vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents i en els frons de forjat, a
un 20% de la superfície del parament, formació
de juntes, racons, mestres amb separació entre
elles no superior a tres metre, arestes,
queixals, brancals, llindes, acabaments en els
trobament amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.

mt09var030a

123 RPE010b

87

1,34

CA

mt09mor010c

7,43

m²

Emulsió acrílica aquosa com
fixador de superfícies,
incolor, acabat brillant,
aplicada amb brotxa, corró o
pistola.
Pintura plàstica per a interior
en dispersió aquosa, rentable,
tipus II segons UNE 48243,
permeable al vapor d'aigua,
color blanc, acabat mat,
aplicada amb brotxa, corró o
pistola.
Oficial 1ª pintor.
Ajudant pintor.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

PG

122 RPE010
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Num. Codi
Ut
Descripció

0,015 m³

mt09var030a

0,210 m²

mo019
mo105
%

0,551 h
0,282 h
2,000 %
3,000 %

0,97

1,53

0,32

22,30
17,50
18,52
18,89

12,29
4,94
0,37
0,57

Total per m² ............:
Són DINOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per m².

19,46

PG

-84

64,71

m²

Formació de revestiment continu interior de
guix, a bona vista, sobre parament vertical, de
fins 3 m d'alçària, de 15 mm de gruix, format per
una primera capa de guarnit amb pasta de guix de
construcció B1, aplicat sobre els paraments a
revestir i una segona capa d'arrebossat amb pasta
de guix d'aplicació en capa fina C6, que
constitueix la finalització o rematada, amb
mestres solament en les cantonades, racons,
guarniment de buits i mestres intermèdies per que
la separació entre elles no sigui superior a 3
m. Inclús p/p de col·locació de cantoneres de
plàstic i metall amb perforacions, acabaments
amb entornpeu, formació d'arestes i racons,
formació d'arestes i racons, col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç
de trobades entre materials diferents a un 10%
de la superfície del parament i muntatge,
desmuntatge i retirada de bastides.

CA

124 RPG010

Morter de ciment CEM II/B-P 32,5
N tipus M-5, confeccionat en
obra con 250 kg/m³ de ciment i
una proporció en volum 1/6, amb
resistència a compressió a 28
dies de 5 N/mm².
Malla de fibra de vidre teixida,
amb impregnació de PVC, de 10x10
mm de llum, antiàlcalis, de 115
a 125 g/m² i 500 µ d'espessor,
per a armar gotejats
tradicionals, esquerdejats i
morters.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

mt28vye020

0,105 m²

mt09pye010b

0,012 m³

mt09pye010a

0,003 m³

mt28vye010

0,215 m

mo032
mo069
%

0,305 h
0,185 h
2,000 %
3,000 %

Malla de fibra de vidre teixida,
de 5x5 mm de llum, flexible i
imputrescible en el temps, de 70
g/m² de massa superficial i 0,40
mm de gruix de fil, per armar
guixos.
Pasta de guix de construcció B1,
segons UNE-EN 13279-1.
Pasta de guix per l'aplicació en
capa fina C6, segons UNE-EN
13279-1.
Voravius de plàstic i metall,
estable a l'acció dels sulfats.
Oficial 1ª guixer.
Ajudant guixer.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

0,76

0,08

78,82

0,95

88,50

0,27

0,35

0,08

23,30
20,68
12,32
12,57

7,11
3,83
0,25
0,38

Total per m² ............:
Són DOTZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per m².

12,95

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

mt09mor010c

87

trobament amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.

Partida alçada de seguretat i salut
instal·lacions
Sense descomposició
3,000 %

21,07

723,27

Subministrament i instal·lació de canonada de
polietilè reticulat WATTS Microflex Duo, o
similar, de 200 mm de diàmetre, composta per dos
tubs de polietilè reticulat (PEX) de 50 mm de
diàmetre i 4,6 mm de gruix, preaïllats
tèrmicament amb escuma de PEX i protegits
mecànicament amb tub corrugat de polietilè
d'alta densitat, amb barrera antidifusió, per a
conducció soterrada d'aigua en instal.lació
centralitzada de calefacció i A.C.S., col·locada
sobre llit o jaç de sorra de 10 cm de gruix,
degudament compactada i anivellada mitjançant
equip manual amb picó vibrant, reblert lateral
compactant fins els ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins 15 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, sense
incloure l'excavació ni el posterior reblert
principal de les rases. Inclús p/p d'accessoris
d'unió a 2 1/2".
Totalment col·locada i provada.

-84

m

1,000 m

52,35

52,35

11,37
32,76

2,19
1,61

7,01

1,04

20,72

1,24

17,50
23,30

1,05
1,37

20,68

1,22

62,07
63,31

1,24
1,90

Total per m ............:
Són SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m.

65,21

CA

mt37scu020r

702,20

Total per p.a. ............:
Són SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS
per p.a..

PG

126 UBC010

Costos indirectes

702,20

mt01ara010
mq01ret020b

0,193 m³
0,049 h

mq02rop020

0,149 h

mo003

0,060 h

mo095
mo040

0,060 h
0,059 h

mo082

0,059 h

%

2,000 %
3,000 %

Canonada per a calefacció, model
ECOFLEX Thermo Twin "UPONOR
IBERIA", de 200 mm de diàmetre,
composta per dos tubs, un per a
impulsió i un altre per a retorn,
de polietilè reticulat (PE-X)
amb barrera d'oxigen (EVOH) de
50 mm de diàmetre i 4,6 mm de
gruix, pressió màxima de treball
6 bar, temperatura màxima de
treball 95°C, preaïllats
tèrmicament amb escuma de
polietilè reticulat (PE-X) i
protegits mecànicament amb tub
corrugat de polietilè d'alta
densitat (PEAD/HDPE).
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Retrocarregadora sobre
pneumàtics, de 70 kW.
Picó vibrant de 80 kg, amb placa
de 30x30 cm, tipus piconadora de
granota.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant calefactor.
Oficial 1ª construcció d'obra
civil.
Ajudant construcció d'obra
civil.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876
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m

Subministrament i instal·lació de canonada de
polietilè reticulat WATTS Microflex Duo, o
similar, de 200 mm de diàmetre, composta per dos
tubs de polietilè reticulat (PEX) de 63 mm de
diàmetre i 5,8 mm de gruix, preaïllats
tèrmicament amb escuma de PEX i protegits
mecànicament amb tub corrugat de polietilè
d'alta densitat, amb barrera antidifusió, per a
conducció soterrada d'aigua en instal.lació
centralitzada de calefacció i A.C.S., col·locada
sobre llit o jaç de sorra de 10 cm de gruix,
degudament compactada i anivellada mitjançant
equip manual amb picó vibrant, reblert lateral
compactant fins els ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins 15 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, sense
incloure l'excavació ni el posterior reblert
principal de les rases. Inclús p/p d'accessoris
d'unió a 2 1/2".
Totalment col·locada i provada.
1,000 m

63,94

63,94

mt38scu120e

1,000 Ut

0,36

0,36

11,37
34,95

2,19
1,89

7,01

1,13

20,72
17,50
17,67
14,00
73,01
74,47

0,97
0,82
0,95
0,76
1,46
2,23

Total per m ............:
Són SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per m.

76,70

CA

mt38scu020aeab

mt01ara010
mq01ret020

0,193 m³
0,054 h

mq02rop020

0,161 h

mo002
mo055
mo011
mo062
%

0,047 h
0,047 h
0,054 h
0,054 h
2,000 %
3,000 %

128 UIA010

Ut

Canonada per calefacció i A.C.S.
Ecoflex Thermo Twin de "UPONOR
IBERIA" de 200 mm de diàmetre,
composta per dos tubs de
polietilè reticulat (PEX) de 63
mm de diàmetre i 5,8 mm de gruix,
preaïllats tèrmicament amb
escuma de PEX i protegits
mecànicament amb tub corrugat de
polietilè d'alta densitat.
Accessoris d'unió Wirsbo Quick
and Easy de "UPONOR IBERIA" i
kits d'aïllament per canonada
Ecoflex Twin amb tubs de
polietilè de 63 mm de diàmetre.
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Retrocarregadora s/pneumàtics
75 CV.
Picó vibrant de 80 kg, amb placa
de 30x30 cm, tipus piconadora de
granota.
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Subministrament i muntatge de pericó de connexió
elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons,
registrable, de 40x40x40 cm de mesures
interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada
de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN,
amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó
armat alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a pericó
de connexió elèctrica, capaç de suportar una
càrrega de 125 kN. Fins i tot connexions de tubs
i acabaments. Completament acabada, sense
incloure l'excavació ni el reblert de
l'extradós.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876
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-84

87

127 UBC010d
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Num. Codi
Ut
Descripció

mt35arg100b

1,000 Ut

mt35arg105b

1,000 Ut

mo040

0,596 h

mo085

0,620 h

%

2,000 %
3,000 %

mq01exn020a

21,58

23,30

13,89

20,68

12,82

56,93
58,07

1,14
1,74

Total per Ut ............:
Són CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per Ut.

59,81

-84

87

21,58

Aportació de terra vegetal, suministrada a
granel i estesa amb mitjans mecànics, mitjançant
retroexcavadora.
1,150 m³

20,34

23,39

45,49

3,23

19,47
28,29
28,86

1,67
0,57
0,87

Total per m³ ............:
Són VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per m³.

29,73

0,071 h
0,086 h
2,000 %
3,000 %

Terra vegetal garbellada,
subministrada a granel.
Retroexcavadora hidràulica
sobre pneumàtics, de 105 kW.
Peó jardiner.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

CA

mo113
%

8,64

130 UVP010

Ut

Subministrament i muntatge d'obertura
corredissa per a sostre, metàl·lica formada per
estructura d'acer galvanitzat i plafons de
panell sandwich de color marró, d'una fulla
corredissa sobre guies, dimensions 350x350 cm,
amb laterals amb reixeta ventilada, per
descàrrega de biomassa, d'obertura manual i
tancament amb pany. Fins i tot part proporcional
de suports per a guies, anivellament, topalls,
manetes, candau per a tancament amb clau i
elements auxiliars. Totalment muntada i provada.

mt10hmf010agdbbba

0,056 m³

mt09mor010e

0,038 m³

mt48vpc010baa

9,300 m²

Formigó HM-25/B/20/I, fabricat
en central normal, abocada amb
cubilot.
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5
N tipus M-10, confeccionat en
obra con 380 kg/m³ de ciment i
una proporció en volum 1/4, amb
resistència a compressió a 28
dies de 10 N/mm².
Porta corredissa metàl·lica,
formada per estructura, plafons
sandwich de color marró, xapes
embellidores perimetrals, amb
reixa de ventilació que no
permeti l'entrada objectes,
guies, rodes, elements
d'ancoratge, ferraments de
seguretat i tancament amb clau i
accessoris.

31,46

1,76

73,29

2,79

201,46

1.873,58

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

mt48tie030a

8,64

m³

Pericó de connexió elèctrica,
prefabricat de formigó, sense
fons, registrable, de 40x40x40
cm de mesures interiors, amb
parets rebaixades per a
l'entrada de tubs, capaç de
suportar una càrrega de 400 kN.
Marc de xapa galvanitzada i tapa
de formigó armat alleugerit, de
49,5x48,5 cm, per a pericó de
connexió elèctrica, capaç de
suportar una càrrega de 125 kN.
Oficial 1ª construcció d'obra
civil.
Ajudant construcció d'obra
civil.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

PG

129 UJA050
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Num. Codi
Ut
Descripció

mt10hmf010Nm

Total per Ut ............:
Són DOS MIL VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS
per Ut.

2.029,72

-84

Subministrament i col·locació de porta reixat
metàl·lica de fusteria metàl·lica, de fulla
corredissa, dimensions 450x200 cm, perfils
rectangulars en cèrcol sòcol inferior realitzat
amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a dues
cares, per a accés de vehicles. Obertura manual.
Inclús p/p de pòrtic lateral de sustentació i
topall de tancament, guia inferior amb UPN 100
i quadrat massís de 25x25 mm asseguts amb formigó
HM-25/B/20/I i rebuts a obra; rodes per
lliscament, amb coixinet de greixatge permanent,
elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat
i tancament, acabat amb emprimació antioxidant
i accessoris. Totalment muntada i en
funcionament.
0,135 m³

64,59

8,72

73,29

6,60

153,08

1.377,72

23,30

140,48

20,68

124,68

23,67
19,50
1.752,87
1.787,93

51,91
42,76
35,06
53,64

Total per Ut ............:
Són MIL VUIT-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS per Ut.

1.841,57

0,090 m³

mt52vpc010f

9,000 m²

mo040

6,029 h

mo085

6,029 h

mo017
mo057
%

2,193 h
2,193 h
2,000 %
3,000 %

132 XEH010

87

22,26
17,67
7,43
6,47
38,64
59,12

CA

mt09mor010e

17,67
14,00
17,94
15,63
1.931,96
1.970,60

Ut

Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Oficial 1ª serraller.
Ajudant serraller.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

PG

131 UVP010b

1,260 h
1,262 h
0,414 h
0,414 h
2,000 %
3,000 %

Ut

Formigó HM-25/B/20/I, fabricat
en central.
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5
N tipus M-10, confeccionat en
obra con 380 kg/m³ de ciment i
una proporció en volum 1/4, amb
resistència a compressió a 28
dies de 10 N/mm².
Porta reixa metàl·lica en tanca
exterior, per accés de vehicles,
fulla corredissa, fusteria
metàl·lica amb p/p de pòrtic
lateral de sustentació i topall
de tancament, guia inferior amb
UPN 100 i quadrat massís de 25x25
mm, rodes de lliscament de 20 mm
amb rodament de greixatge
permanent, elements
d'ancoratge, ferraments de
seguretat i tancament, acabat
amb emprimació antioxidant i
accessoris. Segons UNE 85102 i
UNE-EN 13241-1.
Oficial 1ª construcció d'obra
civil.
Ajudant construcció d'obra
civil.
Oficial 1ª serraller.
Ajudant lampista.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Assaig sobre una mostra de formigó sense D.O.R.
amb determinació de: consistència del formigó
fresc mitjançant el mètode d'assentament del con

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

mo011
mo062
mo009
mo033
%
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Num. Codi
Ut
Descripció

1,000 Ut

%

2,000 %
3,000 %

88,50

88,50

88,50
90,27

1,77
2,71

Total per Ut ............:
Són NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per Ut.

92,98

CA

PG

-84

Assaig per determinar la
consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode
d'assentament del con d'Abrams
segons UNE-EN 12350-2 i la
resistència característica a
compressió del formigó endurit
mitjançant control estadístic
amb fabricació i endurit de sis
provetes cilíndriques de 15x30
cm del mateix lot segons UNE-EN
12390-2, amb recapçat i ruptura
a compressió segons UNE-EN
12390-3, inclús desplaçament a
obra, presa de mostra de formigó
fresc segons UNE-EN 12350-1 i
informe de resultats.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
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d'Abrams i resistència característica a
compressió del formigó endurit mitjançant
control estadístic amb fabricació de sis
provetes, curat, escairament i ruptura a
compressió.
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Document V. Pressupost, justificació
i quadres de preus

Quadre de preus nº 1
Import

1.1 Condicionament sala calderes

1.1.3

1.1.4

CA

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

En lletra

(Euros)

(Euros)

-84

1.1.2

Ut Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica
interior fixada en superfície, amb recuperació del
material per a poder ser instal·lat en un altre
emplaçament; amb mitjans manuals i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor. Fins i tot p/p d'eliminació de quadre
general de comandament i protecció, cablejat,
mecanismes, caixes i altres accessoris superficials,
elements il·luminació, neteja, aplec, retirada i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Ut Desmuntatge de les calderes de gasoil,
xemeneies i instal·lacions hidràuliques, identificant
les canonades i actuant amb cura per a poder tornar
a emplaçar els elements desmuntats. Fins i tot part
proporcional de neteja, reubicació dels elements,
càrrega i transport dels elements que no tinguin ús
fins a abocador autoritzat.
m³ Demolició de llosa de fonamentació de formigó
en massa, de fins a 1,5 m de profunditat màxima,
amb martell pneumàtic, i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Ut Desmuntatge amb recuperació del material per a
poder ser emprat a posteriori, de fulla guies i marc
de porta interior de pas de fusteria de fusta,
corredissa, amb mitjans manuals, sense deteriorar
els elements constructius als quals està subjecta.
Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars,
neteja, aplec, retirada i càrrega manual del material
desmuntat sobre camió o contenidor, així com
reparació dels possibles danys que es puguin
realitzar en l'actuació.
m² Formació d'obertura de buit en partició interior
de fàbrica vista, formada per bloc de formigó de 20
cm d'espessor, amb martell pneumàtic i mitjans
auxiliars, càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor i transport a abocador autoritzat. Sense
afectar a l'estabilitat de la partició o dels elements
constructius contigus. Posterior remat dels forats
amb morter. Fins i tot p/p de tall previ amb mola
angular equipada amb disc de tall, neteja, aplec,
retirada i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, transport a abocador autoritzat, així com
reparació dels possibles danys que es puguin
realitzar en l'actuació.
m² Formació d'obertura en forjat i coberta per a pas
de xemeneia. Es prestarà especial atenció a la
impermeabilització de l'actuació. Amb martell
pneumàtic i mitjans auxiliars, càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor i transport a
abocador autoritzat. Posterior remat dels forats amb
morter. Fins i tot p/p de tall previ amb mola angular
equipada amb disc de tall, neteja, aplec, retirada i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
transport a abocador autoritzat, així com reparació
dels possibles danys que es puguin realitzar en
l'actuació.
m Subministrament i col·locació de biga
prefabricada de formigó armat tipus I, de 80 cm
d'alçària i 20 cm d'amplada d'ànima, amb un
moment flector màxim de 850 kN·m. Fins i tot part
proporcional de mitjans auxiliars, muntatge
mitjançant grua, connexió amb pilars en els quals es
dóna suport i execució dels estintolaments
necessaris.
m² Execució de fulla de 20 cm d'espessor de
fàbrica, en tancament, de bloc buit de formigó, per

PG

1.1.1

En xifra

65,53 SEIXANTA-CINC EUROS AMB
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

203,59 DOS-CENTS TRES EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

368,42 TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS
AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS

29,93 VINT-I-NOU EUROS AMB
NORANTA-TRES CÈNTIMS

8,00 VUIT EUROS

19,13 DINOU EUROS AMB TRETZE
CÈNTIMS

118,57 CENT DIVUIT EUROS AMB
CINQUANTA-SET CÈNTIMS

34,67 TRENTA-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS
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1 Moviment de terres i obra civil

6

Designació

87

Nº

Quadre de preus nº 1
Designació

revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter
de ciment M-7,5, amb recolzament mínim de les 2/3
parts del bloc sobre el forjat, o sobre angulars
d'acer laminat galvanització en calenta fixats als
fronts de forjat si, per errors d'execució, el bloc no
dóna suport els seus 2/3 parts sobre el forjat. Inclús
p/p de mitjans auxiliars, de minvaments,
trencaments, lligades, revestiment dels fronts de
forjat amb plaquetes de formigó, col·locades amb
morter d'alta adherència, trobament amb pilars,
formació de cantonades, parapets de coberts,
formació de llindes mitjançant peces llinda amb
armadura i massissat de formigó, brancals i
queixals, junts de dilatació, execució de trobades i
punts singulars.
m² Execució de fulla exterior de 14 cm d'espessor
de fàbrica, en tancament de façana, de maó
ceràmic buit (H-16), per revestir, 24x19x14 cm,
rebuda amb morter de ciment M-5, amb
recolzament mínim dels 2/3 parts del maó sobre el
forjat, o sobre angulars d'acer laminat galvanització
en calenta fixats als fronts de forjat si, per errors
d'execució, el maó no dóna suport els seus 2/3
parts sobre el forjat. Inclús p/p de minvaments,
trencaments, lligades, revestiment dels fronts de
forjat amb peces ceràmiques, col·locades amb
morter d'alta adherència, trobada amb pilars,
formació de cantonades, parapets de coberta,
formació de llindes mitjançant obra de fàbrica amb
armadura d'acer corrugat, brancals i queixals, junts
de dilatació, execució de trobades i punts singulars.
Ut Subministrament i muntatge de reixeta
rectangular de formigó, amb lamel·les horitzontals
fixes, de 200x400 mm, per ventilació natural, amb
reixa antiocells. Fins i tot part proporcional de
mitjans auxiliars. Totalment muntada.
m³ Formació de base de paviment d'anivellament a
la sala de calderes, mitjançant reblert amb grava de
20 a 30 mm de diàmetre; i compactació en
tongades successives de 30 cm d'espessor màxim
amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest
preu). Fins i tot càrrega, transport i descàrrega a
peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de
reblert i humectació dels mateixos.
m² Formació de solera de formigó armat de 18 cm
d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/I
fabricat en central, i abocament des de camió, i
malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de
repartiment, col·locada sobre separadors
homologats, per servir de base a un paviment,
acabat superficial mitjançant remolinador mecànic;
recolzada sobre capa base existent. Inclús p/p de
mitjans auxiliars, de preparació de la superfície de
recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó
mitjançant regla vibrant, formació de juntes de
formigonat i panell de poliestirè expandit de 2 cm
d'espessor per a l'execució de juntes de contorn,
col·locat al voltant de qualsevol element que
interrompi la sola, com pilars i murs; embroquetat o
connexió dels elements exteriors (marcs de
pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les
xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i
serrat de les juntes de retracció, per mitjans
mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor
de la solera. Fins i tot part proporcional d'execició
dels escalons d'accés a la sala.

En xifra

En lletra

(Euros)

(Euros)

1.1.11

1.1.12

26,71 VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-U
CÈNTIMS

34,77 TRENTA-QUATRE EUROS AMB
SETANTA-SET CÈNTIMS

24,79 VINT-I-QUATRE EUROS AMB
SETANTA-NOU CÈNTIMS

27,72 VINT-I-SET EUROS AMB
SETANTA-DOS CÈNTIMS
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En xifra
(Euros)

1.1.16

(Euros)

15,33 QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES
CÈNTIMS

87

CA

1.1.15

-84

1.1.14

m² Formació de revestiment continuu de morter de
ciment M-5, a bona vista, de 15 mm de gruix, aplicat
sobre un parament vertical, amb acabat superficial
brunyit. Inclús p/p de mitjans auxiliars, de
col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per
a reforç de trobades entre materials diferents i en
els frons de forjat, a un 20% de la superfície del
parament, formació de juntes, racons, mestres amb
separació entre elles no superior a tres metre,
arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en
els trobament amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.
m² Formació de revestiment continu interior de guix,
a bona vista, sobre parament vertical, de fins 3 m
d'alçària, de 15 mm de gruix, format per una
primera capa de guarnit amb pasta de guix de
construcció B1, aplicat sobre els paraments a
revestir i una segona capa d'arrebossat amb pasta
de guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix
la finalització o rematada, amb mestres solament en
les cantonades, racons, guarniment de buits i
mestres intermèdies per que la separació entre elles
no sigui superior a 3 m. Inclús p/p de col·locació de
cantoneres de plàstic i metall amb perforacions,
acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i
racons, formació d'arestes i racons, col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de
trobades entre materials diferents a un 10% de la
superfície del parament i muntatge, desmuntatge i
retirada de bastides.
m² Formació de capa de pintura plàstica amb
textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre
paraments horitzontals i verticals interiors de morter
de ciment, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons
d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i
dues mans d'acabat amb pintura plàstica en
dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243
(rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de
preparació del suport mitjançant neteja, de mitjans
auxiliars, de protecció de fusteries i altres elements
contigus, i neteja posterior a l'actuació.
Ut Barret rectangular de xapa lacada de color negre
per a xemeneia conjunta de dues sortides de fums.
Totalment muntat, fins i tot part proporcional
d'ajudes de paleteria.

PG

1.1.13

En lletra

12,95 DOTZE EUROS AMB NORANTA-CINC
CÈNTIMS

10,34 DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS

310,23 TRES-CENTS DEU EUROS AMB
VINT-I-TRES CÈNTIMS

1.2 Moviment de terres

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

m³ Demolició de sabata correguda de formigó
armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb
retroexcavadora amb martell picador i equip de
oxitall, i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor i transport a abocador autoritzat. Fins i
tot part proporcional de neteja, senyalització
mitjans auxiliars.
m³ Desmunt en terra, per donar al terreny la rasant
d'explanació prevista, fent servir els mitjans
mecànics. Inclús càrrega dels productes de
l'excavació sobre camió. La terra s'emprarà en
altres actuacions a la mateixa obra.
m² Tall i demolició de paviment de formigó, i
posterior reparat del mateix, i càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor i transport a
abocador autoritzat. Fins i tot part proporcional
d'actuacions prèvies, cates pel pas d'instal·lacions,
senyalització i mitjans auxiliars.
m² Aixecat amb recuperació del material de
paviment de vorera existent a l'exterior de l'edifici,
amb mitjans manuals. Fins i tot posterior reposició
del material extret.
m³ Excavació de terres a cel obert per a formació de
rases per fonamentacions fins a una profunditat de

93,02 NORANTA-TRES EUROS AMB DOS
CÈNTIMS

1,95 U EURO AMB NORANTA-CINC
CÈNTIMS

32,49 TRENTA-DOS EUROS AMB
QUARANTA-NOU CÈNTIMS

29,60 VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA
CÈNTIMS

20,27 VINT EUROS AMB VINT-I-SET
CÈNTIMS

Quadre de preus 1 del Projecte de caldera de Biomassa i distribució de calor als edificis
municipals de Riells i Viabrea

Pàgina 4

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

Nº

6

Import

Quadre de preus nº 1

1.2.7
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(Euros)

(Euros)

87

2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans
mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat
indicada en el Projecte. Inclús transport de la
maquinària, repassat de paraments i fons
d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
La terra obtinguda s'emprarà a la mateixa obra en
actuacions posteriors.
m³ Formació de reblert amb tot-u natural calcari, en
extradós de mur de formigó; i compactació en
tongades successives de 30 cm d'espessor màxim
amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest
preu). Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu
de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i
humectació dels mateixos.
m³ Formació de rebliment a cel obert amb tot-u
artificial granític, i compactació al 95% del Proctor
Modificat amb compactador tàndem autopropulsat,
en capes de 30 cm de gruix, fins assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, per a millora
de les propietats resistents del terreny de suport de
la fonamentació.
m³ Terraplenament i compactació per a fonament
de terraplè amb material de la pròpia excavació, fins
a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat.

En xifra

-84

1.2.6

Designació

PG

Nº

6

Import

25,00 VINT-I-CINC EUROS

30,39 TRENTA EUROS AMB TRENTA-NOU
CÈNTIMS

9,91 NOU EUROS AMB NORANTA-U
CÈNTIMS

1.3 Fonamentació, Estructura i lloses

1.3.2

1.3.3

7,07 SET EUROS AMB SET CÈNTIMS

144,99 CENT QUARANTA-QUATRE EUROS
AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS

41,38 QUARANTA-U EUROS AMB
TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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m² Emmacat de 10 cm en caixa per base de solera.
Formació d'emmacat de 10 cm d'espessor en caixa
per base de solera, mitjançant reblert i estès en
tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves
procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i
posterior compactació mitjançant equip manual amb
safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia i
anivellada (no inclosa en aquest preu). Inclús
càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels
àrids a utilitzar en els feines de reblert i regat dels
mateixos.
m³ Formació de sabata correguda de fonamentació,
de formigó armat, realitzada en excavació prèvia,
amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb
additiu hidròfug, i abocament amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 75 kg/m³. Inclús p/p de separadors,
passa-tubs per a pas d'instal·lacions i armadures
d'espera dels pilars o altres elements.
m² Formació de solera de formigó armat de 20 cm
d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central amb additiu hidròfug, i
abocament des de camió, i malla electrosoldada ME
20x20 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com
a armadura de repartiment, col·locada sobre
separadors homologats, amb acabat superficial
mitjançant remolinador mecànic; recolzada sobre
capa base existent (no inclosa en aquest preu).
Inclús p/p de preparació de la superfície de
recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó
mitjançant regla vibrant, formació de juntes de
formigonat i panell de poliestirè expandit de 2 cm
d'espessor per a l'execució de juntes de contorn,
col·locat al voltant de qualsevol element que
interrompi la sola, com pilars i murs; embroquetat o
connexió dels elements exteriors (marcs de
pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les
xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i
serrat de les juntes de retracció, per mitjans

CA

1.3.1

Quadre de preus nº 1

En lletra

(Euros)

(Euros)

293,63 DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS
AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

CA

1.4 Impermeabilització

1.4.1

1.4.2

m Subministrament i muntatge de canonada
soterrada de drenatge, amb una pendent mínima
del 0,50%, per a captació d'aigües subterrànies, de
tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior
corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023,
amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del
corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 110 mm de diàmetre, segons UNE-EN
13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb
junta elàstica d'EPDM, col·locada sobre solera de
formigó en massa HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix,
en forma de bressol per rebre el tub i formar els
pendents. inclús p/p de junts; reblert lateral i
superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu
superior del tub amb grava filtrant sense classificar,
sense incloure l'excavació ni el posterior reblert
principal de les rases per sobre de la grava filtrant.
Totalment muntada, connexionada a la xarxa de
sanejament i provada mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
m² Formació d'impermeabilització de mur de
soterrani o estructura soterrada, per la seva cara
exterior, mitjançant làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, tipus LBM(SBS) - 40 - FV, massa
nominal 4 kg/m², amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 100 g/m², acabada amb film plàstic
termofusible en ambdues cares, prèvia emprimació
amb emulsió asfàltica estable (rendiment: 0,5

18,36 DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SIS
CÈNTIMS

13,83 TRETZE EUROS AMB
VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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59,58 CINQUANTA-NOU EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

PG

1.3.5

mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor
de la solera i posterior segellat amb massilla
elàstica.
m³ Formació de mur de formigó d'entre 20 i 35cm
de gruix mitjà, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central amb additiu hidròfug, i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia aproximada de 80 kg/m³,
executat en condicions complexes. Muntatge i
desmuntatge del sistema d'encofrat a dues cares
dels murs de fins 3 m d'alçària, amb taulers
aglomerats hidrofugants de 22 mm d'espessor amb
acabat vist. Inclús p/p de formació de junts,
separadors, distanciadors per a encofrats i
accessoris, encofrat per a pas d'instal·lacions i tapat
d'orificis resultants després de la retirada de
l'encofrat.
m² Formació de solera de formigó armat de 25 cm
d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central amb additiu hidròfug i colorant
marró, i abocament amb cubilot, i doble malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment,
col·locada sobre separadors homologats, amb
acabat superficial mitjançant remolinador mecànic;
recolzada sobre capa base existent (no inclosa en
aquest preu). Inclús p/p de preparació de la
superfície de recolzament del formigó, estès i vibrat
del formigó mitjançant regla vibrant, formació de
juntes de formigonat i panell de poliestirè expandit
de 2 cm d'espessor per a l'execució de juntes de
contorn, col·locat al voltant de qualsevol element
que interrompi la sola, com pilars i murs;
embroquetat o connexió dels elements exteriors
(marcs de pericons, boneres, caixes sifòniques,
etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota
la solera; i serrat de les juntes de retracció, per
mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de
l'espessor de la solera i posterior segellat amb
massilla elàstica. Fins i tot part proporcional de
reforços d'armadura de lligat amb el mur i sostre de
la sitja.

En xifra

87
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kg/m²). Fins i tot p/p de neteja i preparació de la
superfície, cavalcaments i bandes de reforç en la
coronació i en el lliurament al peu del mur en la
seva trobada amb la fonamentació.
m² Formació de drenatge de mur de soterrani o
estructura soterrada, per la seva cara exterior,
mitjançant làmina drenant nodular de polietilè d'alta
densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 mm
d'altura, amb geotèxtil de polipropilè incorporat,
resistència a la compressió 150 kN/m² segons
UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i
massa nominal 0,7 kg/m²; subjecte al parament
vertical mitjançant fixacions mecàniques (6 ud/m²),
amb els nòduls contra el mur prèviament
impermeabilitzat. Fins i tot p/p de neteja i preparació
de la superfície, cavalcaments horitzontals i
verticals, rematades de cantonades i racons i
col·locació de perfil metàl·lic de rematada superior
(0,3 m/m²).

En xifra

CA

PG

m² Formació d'estructura de formigó armat,
64,42 SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB
realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
QUARANTA-DOS CÈNTIMS
central amb additiu hidròfug, i abocament amb
cubilot, amb un volum total de formigó en sostre i
bigues de 0,128 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500
S en zona de reforç de negatius i connectors de
biguetes i cèrcols i bigues, amb una quantia total 11
kg/m², constituïda per: FORJAT UNIDIRECCIONAL:
horitzontal, de cantell 25 = 20+5 cm; sistema
d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics
i superfície encofrant de fusta tractada reforçada
amb barnilles i perfils; bigueta pretensada T-18;
revoltó de formigó, 60x20x20 cm, inclús p/p de
peces especials; capa de compressió de 5 cm de
gruix, amb armadura de repartiment formada per
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; bigues planes; altura lliure
de planta de fins a 3 m. Rematada en vora de forjat
amb motlle de poliestirè expandit per cornisa. Inclús
p/p de cèrcols perimetrals de planta. Sense incloure
repercussió de pilars.
1.5.2
m³ Formació de muret pararodes de formigó de 20
270,36 DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB
cm de gruix mitjà, realitzat amb formigó
TRENTA-SIS CÈNTIMS
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 50 kg/m³, executat en
condicions complexes. Muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat a dues cares dels murs de fins 3
m d'alçària, amb plafons metàl·lics modulars amb
acabat tipus industrial per revestir. Inclús p/p de
formació de junts, separadors, distanciadors per a
encofrats i accessoris, i tapat d'orificis resultants
després de la retirada de l'encofrat.
1.5.3
Ut Subministrament i muntatge d'obertura
2.029,72 DOS MIL VINT-I-NOU EUROS AMB
corredissa per a sostre, metàl·lica formada per
SETANTA-DOS CÈNTIMS
estructura d'acer galvanitzat i plafons de panell
sandwich de color marró, d'una fulla corredissa
sobre guies, dimensions 350x350 cm, amb laterals
amb reixeta ventilada, per descàrrega de biomassa,
d'obertura manual i tancament amb pany. Fins i tot
part proporcional de suports per a guies,
anivellament, topalls, manetes, candau per a
tancament amb clau i elements auxiliars. Totalment
muntada i provada.
1.5.4
m Subministrament i muntatge de barana recta en
80,74 VUITANTA EUROS AMB
forma de L de façana de 100 cm d'altura formada
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
per: bastidor compost de barana superior i inferior
de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred
de 20x20x1,5 mm i muntants de tub quadrat de
perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm
amb una separació de 100 cm entre ells; pany per
Quadre de preus 1 del Projecte de caldera de Biomassa i distribució de calor als edificis
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m² Execució de fulla de 20 cm d'espessor de
fàbrica, en tancament, parcialment de de bloc buit
de formigó (amb el primer metre d'alçada de bloc
armat i emplenat), per revestir, color gris, 40x20x20
cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²),
rebuda amb morter de ciment M-7,5, amb
recolzament mínim de les 2/3 parts del bloc sobre el
forjat, o sobre angulars d'acer laminat galvanització
en calenta fixats als fronts de forjat si, per errors
d'execució, el bloc no dóna suport els seus 2/3 parts
sobre el forjat. Inclús p/p de mitjans auxiliars, de
minvaments, trencaments, lligades, revestiment dels
fronts de forjat amb plaquetes de formigó,
col·locades amb morter d'alta adherència,
trobament amb pilars, formació de cantonades,
parapets de coberts, formació de llindes mitjançant
peces llinda amb armadura i massissat de formigó,
brancals i queixals, junts de dilatació, execució de
trobades i punts singulars.
m² Formació de revestiment continuu de morter de
ciment M-5, a bona vista, de 15 mm de gruix, aplicat
sobre un parament vertical, amb acabat superficial
brunyit. Inclús p/p de mitjans auxiliars, de
col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per
a reforç de trobades entre materials diferents i en
els frons de forjat, a un 20% de la superfície del
parament, formació de juntes, racons, mestres amb
separació entre elles no superior a tres metre,
arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en
els trobament amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.
m² Formació en façanes de capa d'acabat amb
pintura plàstica, color a escollir, textura llisa,
mitjançant l'aplicació d'una mà de fons de pintura
autonetejable, basada en resines de Pliolite i
dissolvents orgànics, com a fixador de superfície, i
dues mans d'acabat amb pintura plàstica llisa,
acabat mat, diluït amb un 10% d'aigua, a base d'un
copolímer acrílic-vinílic, impermeable a l'aigua de
pluja i permeable al vapor d'aigua, antifloridura,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà). També p/p de
preparació i neteja prèvia del suport de morter
industrial, en bon estat de conservació, mitjançant
raspalls o elements adequats i fegat de petites
adherències i imperfeccions formació de junts,
racons, arestes i acabaments en les trobades amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts
en la seva superfície, de mitjans auxiliars, de
protecció de fusteries i altres elements contigus, i
neteja posterior a l'actuació.
Ut Subministrament i col·locació de porta de façana
d'acer de dues fulles, amb marc cantoner tipus CS4,
feta a mida de 2200x2650 mm de llum i altura de
pas, acabat lacat de color clar, amb reixetes de
ventilació de 80x60cm a la part baixa, barra
antipànic a una de les fulles, amb clau i tirador per a
la cara exterior i pany a la interior, segons plànols
amb mides revisades a obra, sobre marc cantoner
d'acer galvanitzat tipus CS4 de 1,5 mm d'espessor
amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller,
amb ajustament i fixació a obra. Inclús frontisses
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reblert dels buits del bastidor compost de barrots
verticals de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat
en fred de 20x20x1,5 mm amb una separació de 10
cm i passamans de tub quadrat de perfil buit d'acer
laminat en fred de 20x20x1,5 mm, fixada mitjançant
cargolats en obra de fàbrica. Fins i tot part
proporcional d'anclatges, d'obertura de pas per la
corredissa amb reforços pertinents i mitjans
auxiliars. Totalment muntada.

En xifra

34,67 TRENTA-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS

19,46 DINOU EUROS AMB QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

12,92 DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS
CÈNTIMS

465,09 QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC
EUROS AMB NOU CÈNTIMS
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149,63 CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

143,64 CENT QUARANTA-TRES EUROS
AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.841,57 MIL VUIT-CENTS QUARANTA-U
EUROS AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

9,56 NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS

1.7 Condicionament exterior
1.7.1

1.7.2

m³ Aportació de terra vegetal, suministrada a granel
i estesa amb mitjans mecànics, mitjançant
retroexcavadora.
p.a. Partida alçada a justificar de modificació del
traçat de la línia de telèfon per a facilitar la
descàrrega

29,73 VINT-I-NOU EUROS AMB
SETANTA-TRES CÈNTIMS
807,56 VUIT-CENTS SET EUROS AMB
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

2 Xarxa de calor i abastament serveis
Quadre de preus 1 del Projecte de caldera de Biomassa i distribució de calor als edificis
municipals de Riells i Viabrea
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1.6.6

soldades al setge i rebló a la fulla, ferradura
embotida de tancament a un punt, cilindre de llautó
amb clau, escuts i manovelles de niló color negre.
Fins i tot part proporcional de materials de
subjecció, mitjans auxiliars i ajudes de paleteria.
Totalment muntada i provada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Ut Subministrament i col·locació de porta de pas
d'una fulla de 38 mm d'espessor, 900x2045 mm de
llum i altura de pas, acabat lacat en color clar
formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5
mm d'espessor amb reixetes de ventilació
encunyades en la part superior i inferior, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia
replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat
de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a
obra. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a
obra. Totalment muntada i provada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Ut Subministrament i col·locació de porta de pas
d'una fulla de 38 mm d'espessor, 800x2045 mm de
llum i altura de pas, acabat lacat en color clar
formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5
mm d'espessor amb reixetes de ventilació
encunyades en la part superior i inferior, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia
replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat
de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a
obra. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a
obra. Totalment muntada i provada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Ut Subministrament i col·locació de porta reixat
metàl·lica de fusteria metàl·lica, de fulla corredissa,
dimensions 450x200 cm, perfils rectangulars en
cèrcol sòcol inferior realitzat amb xapa grecada de
1,2 mm d'espessor a dues cares, per a accés de
vehicles. Obertura manual. Inclús p/p de pòrtic
lateral de sustentació i topall de tancament, guia
inferior amb UPN 100 i quadrat massís de 25x25
mm asseguts amb formigó HM-25/B/20/I i rebuts a
obra; rodes per lliscament, amb coixinet de
greixatge permanent, elements d'ancoratge,
ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb
emprimació antioxidant i accessoris. Totalment
muntada i en funcionament.
m Subministrament i col·locació de conducte
circular per a instal·lació de ventilació format per tub
de xapa d'acer galvanitzat de paret simple
helicoïdal, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de
gruix, col·locat en posició horitzontal. Fins i tot p/p
de retallada de materials, unions, reforços,
embocadures, tapes de registre, elements de
fixació, connexions, accessoris i peixos especials,
sense incloure comportes de regulació o tallafoc, ni
reixetes i difusores. Totalment muntat, connexionat i
provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
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18,40 DIVUIT EUROS AMB QUARANTA
CÈNTIMS

87
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2.2

m³ Excavació en rases per instal·lacions en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics i posterior
reompliment de les mateixes amb terreny de la
pròpia excavació. Fins i tot part proporcional de
materials auxiliars, senyalització i ballat de
seguretat. Totalment acabat.
m Tall de paviment asfaltic, per a pas
d'instal·lacions, de 0,4m d'amplada, posterior
reparat del mateix i càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor i transport a abocador
autoritzat. Fins i tot part proporcional de materials
auxiliars, senyalització i ballat de seguretat.
Totalment acabat.
m² Aixecat amb recuperació del material de
paviment de vorera existent a l'exterior de l'edifici,
amb mitjans manuals. Fins i tot posterior reposició
del material extret. Totalment acabat.
m² Tall de paviment de formigó, per a pas
d'instal·lacions, de 0,4m d'amplada, i posterior
reparat del mateix, i càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor i transport a abocador
autoritzat. Fins i tot part proporcional de materials
auxiliars, senyalització i ballat de seguretat.
Totalment acabat.
m Subministrament i instal·lació de canonada de
polietilè reticulat WATTS Microflex Duo, o similar,
de 200 mm de diàmetre, composta per dos tubs de
polietilè reticulat (PEX) de 63 mm de diàmetre i 5,8
mm de gruix, preaïllats tèrmicament amb escuma
de PEX i protegits mecànicament amb tub corrugat
de polietilè d'alta densitat, amb barrera antidifusió,
per a conducció soterrada d'aigua en instal.lació
centralitzada de calefacció i A.C.S., col·locada
sobre llit o jaç de sorra de 10 cm de gruix,
degudament compactada i anivellada mitjançant
equip manual amb picó vibrant, reblert lateral
compactant fins els ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins 15 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal de les
rases. Inclús p/p d'accessoris d'unió a 2 1/2".
Totalment col·locada i provada.
m Subministrament i instal·lació de canonada de
polietilè reticulat WATTS Microflex Duo, o similar,
de 200 mm de diàmetre, composta per dos tubs de
polietilè reticulat (PEX) de 50 mm de diàmetre i 4,6
mm de gruix, preaïllats tèrmicament amb escuma
de PEX i protegits mecànicament amb tub corrugat
de polietilè d'alta densitat, amb barrera antidifusió,
per a conducció soterrada d'aigua en instal.lació
centralitzada de calefacció i A.C.S., col·locada
sobre llit o jaç de sorra de 10 cm de gruix,
degudament compactada i anivellada mitjançant
equip manual amb picó vibrant, reblert lateral
compactant fins els ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins 15 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal de les
rases. Inclús p/p d'accessoris d'unió a 2 1/2".
Totalment col·locada i provada.
m Subministrament i instal·lació de línia
d'alimentació fixe en superfície, des del quadre
general de l'escola fins a la sala de calderes,
formada per cables unipolars amb conductors de
coure, RZ1-K (AS) 5G10 mm², sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de PVC
llis de 75 mm de diàmetre. Inclús p/p d'accessoris i
elements de subjecció. Totalment muntada,
connexionada i provada.
m Subministrament i instal·lació de control

PG

2.1

En lletra

30,14 TRENTA EUROS AMB CATORZE
CÈNTIMS

29,60 VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA
CÈNTIMS

32,49 TRENTA-DOS EUROS AMB
QUARANTA-NOU CÈNTIMS

76,70 SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA
CÈNTIMS

65,21 SEIXANTA-CINC EUROS AMB
VINT-I-U CÈNTIMS

12,38 DOTZE EUROS AMB TRENTA-VUIT
CÈNTIMS

10,50 DEU EUROS AMB CINQUANTA
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CÈNTIMS

9,26 NOU EUROS AMB VINT-I-SIS
CÈNTIMS

59,81 CINQUANTA-NOU EUROS AMB
VUITANTA-U CÈNTIMS

3 Instal·lació Caldera de biomassa i
elements complementaris
3.1 Equip generació d'energia

3.1.1

Ut Subministrament i instal·lació de caldera per a la
combustió d'estelles, 62 a 199 kW, sèrie
WTH200-RA450 de HARGASSNER, o similar,
formada per:
- Caldera d'estella tipus HARGASSNER WTH200 o
similar, de potència entre 62 i 199Kw, amb
cremador de graella escalonada mòbil, recollidor
automàtic de cendres, neteja automàtica de
bescanviadors per mitjà del moviment vertical dels
turbuladors, sistema d'alimentació automàtica amb
vis sense fi d'inoxidable, càmara de combustió
revestida amb refractari, encesa automàtica,
regulació d'aire primari i secundari, extractor de tir
forçat de fums regulat per variador de freqüència,
regulació per sonda lambda, sensor de depresió a
la cambra de combustió, descendratge automàtic
fins a dipòsit de cendres i sistema de control lambda
Hatronic o similar per a regular l'emplenat de dipòsit
d'inèrcia.
- Sistema d'alimentació i remenament de l'estella,
tipus HARGASSNER RA400 o similar, format per
ballestes de 400mm de diàmetre, amb canal obert
per a vis sense fi de geometria variable, 2,6m de
canal tancat d'alimentació fins a sistema antiretorn
de flama, sonda de temperatura en el canal tancat,
motor amb commutació automàtica del sentit de gir
per a evitar encallades d'estella.
- Sistema de seguretat antiretorn flama format per
clapeta, o similar, i sensors de temperatura i
depressió.
- Sistema de seguretat per sobretemperatura format

37.982,01 TRENTA-SET MIL NOU-CENTS
VUITANTA-DOS EUROS AMB U
CÈNTIM
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soterrada, des de sala calderes biomassa fins a
entrada de cada sala, formada per cable bus CAN
2x2x0,75mm² apantallat i trenat, i cable de xarxa,
categoria 7, apantallat, sota tub protector de polietilè
de doble paret, i un altre de reserva, de 63 mm de
diàmetre, resistència a compressió major de 250 N,
subministrats en rotllo, col·locats sobre llit de sorra
de 10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada mitjançant equip manual amb picó
vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada,
sense incloure l'excavació ni el posterior reblert
principal de les rases. Inclús fil guia i dues caixes
d'embornament de 30x30 a cada extrem de la
tramada i part proporcional d'arquetes cada 40m
(segons plànol). Totalment muntada, connexionada
i provada.
m Subministrament i instal·lació de Línia de control
vista, formada per dos cables xarxa, categoria 7, de
quatre parells apantallats, dins tub protector de PVC
rígid, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil guia,
elements d'unió, colzes, caixes de connexió
intermitges i elements de subjecció. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Ut Subministrament i muntatge de pericó de
connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense
fons, registrable, de 40x40x40 cm de mesures
interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de
tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN,
amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó
armat alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a pericó de
connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega
de 125 kN. Fins i tot connexions de tubs i
acabaments. Completament acabada, sense
incloure l'excavació ni el reblert de l'extradós.
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per sprinkler amb sonda de temperatura, o similar.
- Sistema d'alarma i monitorització del funcionament
de la caldera mitjançant missatgeria mòbil.
Totalment muntada, connexionada i posada en
marxa per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: transport, descàrrega i entrada de la caldera
a la sala. Replanteig mitjançant plantilla.
Presentació dels elements. Muntatge de la caldera i
els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de
conducció d'aigua, de salubritat i elèctrica, i amb el
conducte d'evacuació dels productes de la
combustió. Replanteig i execució del desguàs.
Posada en marxa i formació dels usuaris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
m² Subministrament i muntatge de sistema
antipressió per a porta de la sitja. Format per
làmines de fusta de pi, sense recobriment, de 19
mm d'espessor i 25cm d'alçada, muntades sobre
dues guies laterals formades per dos perfils tipus Z
d'acer galvanitzat cargolats al parament vertical.
m Subministrament i muntatge de passamà de
remat lateral pas de les pales del rotor, amb làmina
d'acer inoxidable AISI 304, de 15 cm d'altura. Inclús
p/p d’elements de fixació i mitjans auxiliars.
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28,89 VINT-I-VUIT EUROS AMB
VUITANTA-NOU CÈNTIMS

9,50 NOU EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS

3.2 Evacuació de fums

2.503,86 DOS MIL CINC-CENTS TRES EUROS
AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS

3.3 Components hidràulics
3.3.1

Ut Subministrament i instal·lació de conjunt de
bomba circuladora per a caldera de biomassa
(bomba 2a), format per:

1.226,67 MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS
AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS

Quadre de preus 1 del Projecte de caldera de Biomassa i distribució de calor als edificis
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Ut Subministrament i col·locació de xemeneia
modular metàl·lica, de doble paret, tipus DINAK DP
o similar, paret interior d'acer inoxidable AISI 316 de
300 mm de diàmetre i paret exterior d'acer
inoxidable AISI 304 de 360mm de diàmetre, amb
aïllament entre parets mitjançant manta de fibra
ceràmica d'alta densitat de 25 mm d'espessor,
temperatura de treball de 400°C i puntes de
temperatura de fins 1000°C, instal·lada parcialment
a l'interior de l'edifici i parcialment a l'exterior, per
evacuació dels productes de la combustió de la
caldera de biomassa (combustible sòlid). Segons
plànols. Fins i tot p/p de mitjans auxiliars, de trams
rectes, tes, colzes, adaptadors, abraçadores,
suports murals, móduls finals i demés accessoris
necessàris. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Formada per:
diàmetre DN250/310
- adaptador a caldera 250 (1 Ut)
- colze de 90º (1 ut)
- tram recte extensible 0,5m (1ut)
- Ampliació 250-300 (1Ut)
diàmetre DN300/360
- T 90º (2 Ut)
- adaptador a caldera 250 (1 Ut)
- limitador de tiratge amb clapeta antiexplosions i
amb adaptació a 200 (1 Ut)
- Tap de registre amb col·lector de sutge i connexió
a desaiguat (1 Ut)
- tram recte 1m (6 Ut)
- Conus de sortida lliure (1 Ut)
- Abraçadores per a collar la xemeneia a la paret i
paravents (en cas que sigui necessari) (3 Ut)
- Abarçaderes i accessoris
Totalment muntada i provada.

CA

3.2.1
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- bomba circuladora simple, per cabal de 12m3/h i
alçada manomètrica de 3,55m.c.a, tipus DAB
EVOPLUS B 80/220.40M o similar, de rotor humit
lliure de manteniment, amb regulació electrònica
integrada, mode de reducció nocturna automàtica,
mode de regulació pressió diferencial constant
(dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura
(dp-t), apta per a temperatures des de -10 fins
110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada;
motor amb variador de freqüència integrat,
alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44,
aïllament classe F.
- Brides DIN segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Vàlvula de retenció 2 1/2".
- 2 Vàlvules de papallona 2 1/2".
- Pont de manòmetres format per manòmetre,
vàlvules d'esfera i canonada d'acer inoxidable.
- Cable d'alimentació trifàsica per la bomba.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons,
brides, enllaços, etc); tub d'acer Inox DN76, caixa
de connexions elèctriques i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Ut Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3
vies de DN80, mescladora, d'aseinto, tipus BELIMO
H779R/SV230A-TPC o similar, amb temps actuació
90s, amb actuador de 220 V.; inclòs ràcords i
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Ut Subministrament i instal·lació de conjunt de
bomba circuladora per a caldera de gasoil (bomba
2b), format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 5,2m3/h i
alçada manomètrica de 3,55m.c.a, tipus DAB
Evoplus 80/180M o similar, de rotor humit lliure de
manteniment, amb regulació electrònica integrada,
mode de reducció nocturna automàtica, mode de
regulació pressió diferencial constant (dp-c),
variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t),
apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, amb
aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb
variador de freqüència integrat, alimentació
monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament
classe F.
- Brides o ràcords segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Vàlvula de retenció 2".
- 2 Vàlvules de bola o papallona de 2".
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- Pont de manòmetres format per manòmetre,
vàlvules d'esfera i canonada de coure.
- p/p d'elements de muntatge (ràcords, matxons,
brides, enllaços, maniguets antivibració, etc); tub
d'acer Inox, caixa de connexions elèctriques i
demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Ut Subministrament i instal·lació de col·lector de
distribució d'aigua, amb tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre,
amb 1 connexió d'entrada i 2 connexions de sortida,
amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada, amb un elevat factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor,
complet, fins i tot manòmetre, termòmetres, purgat i
buidat, minvaments, ancoratges, suports de
canonada aïllats, accessoris i peces especials per a
connexions. Totalment muntat, amb connexions
establertes i provat per l'empresa instal·ladora

En xifra
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(Euros)

757,44 SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS
AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

CA

3.3.3

695,55 SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS
AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

3.3.4

178,80 CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB
VUITANTA CÈNTIMS
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3.3.10

3.3.11

3.3.12

(Euros)

732,56 SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS
AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

1.967,44 MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET
EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

470,86 QUATRE-CENTS SETANTA EUROS
AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS

82,09 VUITANTA-DOS EUROS AMB NOU
CÈNTIMS

74,08 SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT
CÈNTIMS

59,64 CINQUANTA-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

831,34 VUIT-CENTS TRENTA-U EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

12,82 DOTZE EUROS AMB VUITANTA-DOS
CÈNTIMS
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3.3.6

mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Ut Subministrament i instal·lació de comptador
d'energia per a calefacció de raig múltiple, amb
sortida d'impulsos, per a cabal de 15m3/h. Inclou
part proporcional de mitjans auxiliars, brides i
elements de connexió, T amb baines per a sonda
de temperatura i cablejat. Totalment muntat,
programat i provat.
Ut Subministrament i instal·lació d'acumulador
d'inèrcia estratificat, d'acer negre, 2500 l, tipus
Aquaflex Volter 2500 estratificat o similar, altura
2400 mm, diàmetre 1500 mm, amb aïllament de
100mm i boques de 3". Inclòs vàlvula de buidat i tub
fins a desaiguat, purgador, elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Ut Subministrament i instal·lació de conjunt de
seguretat amb vas d'expansió tancat amb una
capacitat de 300 l, tipus Aquaflex HL-RV 400 o
similar, 1980 mm d'altura, 485 mm de diàmetre,
amb rosca de 1 1/2" de diàmetre i 10 bar de
pressió, inclòs manòmetre i vàlvula de seguretat
tarada a 3 Bar; p/p d'accessoris necessaris per al
seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Ut Subministrament i instal·lació de filtre retenidor
de residus de bronze, tipus SEI o similar, amb tamís
d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de
diàmetre, amb rosca de 3", per a una pressió
màxima de treball de 16 bar i una temperatura
màxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Ut Subministrament i instal·lació de vàlvula de
seguretat, de llautó, amb rosca de 1 1/4" de
diàmetre, tarada a 3 bar de pressió; inclòs elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per el
seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Ut Subministrament i instal·lació de punt de
buidatge de xarxa de distribució d'aigua per a
sistema de calefacció format per 2 m de tub d'acer
inox AISI-304 amb unions premsades, de 22 mm de
diàmetre i 1,2mm d'espessor, col·locada
superficialment i vàlvula de tall. Fins i tot p/p
d'elements de muntatge, colzes, tes, maneguets i
altres accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat, sense incloure ajudes de ram de paleta.
Ut Subministrament i instal·lació de conjunt
d'ompliment de la instal·lació i protecció contra
sobretemperatures a la caldera, des de la xarxa de
distribució d'aigua, format per 20 m de canonada
d'acer inoxidable amb unions premsades, tipus
inoxpress o similar, de 35 i 22 mm de diàmetre,
col·locat superficialment, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de
9mm, vàlvules de tall, aixeta de jardí, filtre retenidor
de residus, vàlvula de retenció i comptador d'aigua
freda. Fins i tot p/p d'elements de muntatge, colzes,
tes, maneguets i altres accessoris necessaris per al
seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Ut Subministrament i instal·lació de purgador
automàtic d'aire amb aixeta mini, amb boia i cargol
de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una
pressió màxima de treball de 6 bar i una
temperatura màxima de 110°C; amb clau de pas,
inclòs elements de muntatge, aixeta mini, i demés
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3.3.17

3.3.18

3.3.19

3.3.20

(Euros)

10,83 DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

19,21 DINOU EUROS AMB VINT-I-U
CÈNTIMS

55,51 CINQUANTA-CINC EUROS AMB
CINQUANTA-U CÈNTIMS

194,65 CENT NORANTA-QUATRE EUROS
AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

42,57 QUARANTA-DOS EUROS AMB
CINQUANTA-SET CÈNTIMS

33,29 TRENTA-TRES EUROS AMB
VINT-I-NOU CÈNTIMS

28,76 VINT-I-VUIT EUROS AMB
SETANTA-SIS CÈNTIMS

203,30 DOS-CENTS TRES EUROS AMB
TRENTA CÈNTIMS
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3.3.15

En lletra

(Euros)
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3.3.14

accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Ut Subministrament i muntatge de termòmetre
submergible. Inclou termòmetre, element de
subjecció, baines, petit material,. Totalment muntat i
provat.
Ut Subministrament i muntatge de sonda de
temperatura embainada al tub. Inclou sonda, baina,
ràcord de subjecció, T, petit material, calblejat fins a
quadre. Totalment muntada i provada.
Ut Subministrament i muntatge de pressòstat de
seguretat que desconecta la caldera en cas de no
haver-hi fluid. Inclou petit material i calblejat fins a
quadre. Totalment muntada i provada.
Ut Partida alçada d'instal·lació de desaiguat de la
sala de caldera/sitja (segons plànols), format per
una bonera i punts de desaiguat, realitzada amb
canonada de PVC llis, sèrie B (UNE-EN 1329-1) per
la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels
aparells amb els diàmetres necessaris per cada
punt de servei. Inclús p/p de derivacions individuals,
connexions, accessoris i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i probada. Sense
incloure ajudes de paleta.
m Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua calenta de calefacció, formada
per tub d'acer inoxidable AISI-304 amb unions
premsades, tipus inoxpress o similar, de 76,1mm de
diàmetre i 2mm d'espessor, tipus inoxpres o similar,
col·locat superficialment en el interior de l'edifici,
amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús
p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets,
racords, suports isofònics i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada, sense
incloure ajudes de paleta.
m Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua calenta de calefacció, formada
per tub d'acer inoxidable AISI-304 amb unions
premsades, tipus inoxpress o similar, de 54mm de
diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o
similar, col·locat superficialment en el interior de
l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica de 30mm
d'espessor. Inclús p/p d'elements de muntatge,
colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i
demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada, sense incloure ajudes de paleta.
m Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua calenta de calefacció, formada
per tub d'acer inoxidable AISI-304 amb unions
premsades, tipus inoxpress o similar, de 35mm de
diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o
similar, col·locat superficialment en el interior de
l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica de 25mm
d'espessor. Inclús p/p d'elements de muntatge,
colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i
demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada, sense incloure ajudes de paleta.
Ut Subministrament i instal·lació de col·lector de
distribució d'aigua, amb tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre, de
1 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 4
connexions de sortida, amb planxa flexible
d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic
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flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un
elevat factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua, de 50 mm d'espessor, complet, fins i tot
manòmetre, termòmetres, purgat i buidat,
minvaments, ancoratges, suports de canonada
aïllats, accessoris i peces especials per a
connexions. Totalment muntat, amb connexions
establertes i provat per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Ut Subministrament i instal·lació de conjunt de
bomba circuladora per a bescanviador de l'escola
(bomba 2c), format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 7,5m3/h i
alçada manomètrica de 4,75m.c.a, tipus DAB
Evoplus B 80/220.40M o similar, de rotor humit lliure
de manteniment, amb regulació electrònica
integrada, mode de reducció nocturna automàtica,
mode de regulació pressió diferencial constant
(dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura
(dp-t), apta per a temperatures des de -10 fins
110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada;
motor amb variador de freqüència integrat,
alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44,
aïllament classe F.
- Brides o ràcords segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Vàlvula de retenció 2".
- 2 Vàlvules de bola o papallona de 2".
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- Pont de manòmetres format per manòmetre,
vàlvules d'esfera i canonada de coure.
- p/p d'elements de muntatge (ràcords, matxons,
brides, enllaços, maniguets antivibració, etc); tub
d'acer Inox, caixa de connexions elèctriques i
demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons,
brides, enllaços, etc); tub dacer al carboni DN54,
caixa de connexions elèctriques i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Ut Subministrament i instal·lació de conjunt de
bomba circuladora per a xarxa de calor (bomba 2d),
format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 6,3m3/h i
alçada manomètrica de 11,3m.c.a, tipus DAB
Evoplus B 150/250.40M o similar, de rotor humit
lliure de manteniment, amb regulació electrònica
integrada, mode de reducció nocturna automàtica,
mode de regulació pressió diferencial constant
(dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura
(dp-t), apta per a temperatures des de -10 fins
110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada;
motor amb variador de freqüència integrat,
alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44,
aïllament classe F.
- Brides o ràcords segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Vàlvula de retenció 2".
- 2 Vàlvules de bola o papallona de 2".
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- Pont de manòmetres format per manòmetre,
vàlvules d'esfera i canonada de coure.
- p/p d'elements de muntatge (ràcords, matxons,
brides, enllaços, maniguets antivibració, etc); tub
d'acer Inox, caixa de connexions elèctriques i
demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons,

En xifra

En lletra

(Euros)

(Euros)

CA

3.3.22

1.521,42 MIL CINC-CENTS VINT-I-U EUROS
AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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1.277,54 MIL DOS-CENTS SETANTA-SET
EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

PG

3.3.21
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Import

Quadre de preus nº 1

3.3.25

3.3.26

3.3.28

3.3.29

3.3.30

3.3.31

3.3.32

(Euros)

87

CA

3.3.27

En lletra

(Euros)

45,64 QUARANTA-CINC EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

47,98 QUARANTA-SET EUROS AMB
NORANTA-VUIT CÈNTIMS

20,61 VINT EUROS AMB SEIXANTA-U
CÈNTIMS

15,94 QUINZE EUROS AMB
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

52,21 CINQUANTA-DOS EUROS AMB
VINT-I-U CÈNTIMS

1.132,61 MIL CENT TRENTA-DOS EUROS
AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS

484,35 QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE
EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS

140,95 CENT QUARANTA EUROS AMB
NORANTA-CINC CÈNTIMS

31,05 TRENTA-U EUROS AMB CINC
CÈNTIMS
25,90 VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA
CÈNTIMS

3.4 Instal·lacio elèctrica i de control
3.4.1

Ut Subministrament i instal·lació elèctrica interior en
la sala de calderes de biomassa. Inclou circuits

2.015,37 DOS MIL QUINZE EUROS AMB
TRENTA-SET CÈNTIMS
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3.3.24

brides, enllaços, etc); tub dacer al carboni DN54,
caixa de connexions elèctriques i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Ut Subministrament i muntatge de Vàlvula de
papallona de ferro colat, DN80 , tipus SEI o similar.
Fins i tot part proporcional de brides.
Totalment muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules
del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que
estan contemplades a la respectiva partida.
Ut Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera
de llautó niquelat per roscar de 2", tipus Genebre o
similar; inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules
del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que
estan contemplades a la respectiva partida.
Ut Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera
de llautó niquelat per roscar de 1 1/4", tipus
Genebre o similar; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules
del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que
estan contemplades a la respectiva partida.
Ut Subministrament i instal·lació de vàlvula de
retenció de llautó per roscar de 2", tipus genebre o
similar. Totalment muntada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres del
conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan
contemplades a la respectiva partida.
Ut Subministrament i instal·lació de filtre retenidor
de residus de llautó, amb rosca de 2", tipus SEI o
similar.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres del
conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan
contemplades a la respectiva partida.
Ut Subministrament i instal·lació de bescanviador
de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 130
kW, pressió màxima de treball 6 bar i temperatura
màxima de 100°C, inclòs vàlvules de tall,
manòmetres, termòmetres, elements de muntatge,
aïllament tèrmic i demés accessoris necessaris per
el seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Ut Subministrament i instal·lació de comptador
d'energia per a calefacció de raig múltiple, per a
cabal de 10m3/h. Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, brides i elements de connexió, T amb
baines per a sonda de temperatura i cablejat.
Totalment muntat, programat i provat.
Ut Subministrament i instal·lació de vàlvula
reguladora de cabal de 2 vies de 2", 0-10V; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Ut Subministrament i instal·lació de Maniguet
antielectrolític, d'1 1/4" de diàmetre nominal, amb
rosca femella als 2 extrems, muntat superficialment.
m Actuació de desplaçament de Col·lector suspès
de PVC, sèrie B de 110 mm de diàmetre, unió
enganxada amb adhesiu.

En xifra

-84

3.3.23

Designació

PG

Nº

6

Import

Quadre de preus nº 1
Designació

interiors amb cablejat lliure d'halògens i reduïda
emissió de fums, 450/750V, tipus H07Z1-K (AS),
sota tub protector de gris dur i canal, il·luminació
mitjançant dos fluorescents de 2x36W tipus OSRAM
o similar, il·luminació d'emergència, alimentació
bombes dispositius, mecanismes de superfície tipus
simon o similar, interruptor exterior de la sala dins
caixa d'emergència, subquadre dins armari tipus
RITTAL KS o similar per a 72 mòduls, i aparamenta
sobre carril DIN tipus Hager o similar (segons
plànols i esquema unifilar). Inclou també interruptors
de capçalera al subquadre general de l'edifici nou i
interruptor exterior de la sala de calderes.
Inclou quants accessoris siguin necessaris per la
seva correcta instal·lació (segons indicacions
esquema unifilar). Totalment montada,
connexionada i provada.
Ut Subministrament i instal·lació de comptador
elèctric trifàsic per pulsos per a interconnectar amb
el sistema de control
m Subministrament i instal·lació de Línia de control
vista, formada per dos cables xarxa, categoria 7, de
quatre parells apantallats, dins tub protector de PVC
rígid, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil guia,
elements d'unió, colzes, caixes de connexió
intermitges i elements de subjecció. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Ut Subministrament i muntatge de unitat de control
de xarxa de calor i instal·lació interior de la Sala de
calderes de biomassa, tipus loxone o similar, dins
armari de polièster IP65 tipus RITTAL KS o similar.
Inclou: armari, sondes amb baina, comptador
elèctric, emissor SMS, SAI, router, transformadors,
cablejat, muntatge, programació, manuals d'usuari,
formació als usuaris, posada en marxa i demés
lemenents necessaris per al correcte funcionament i
compliment de les prescripcions definides a la
memòria i plànols.

En xifra

En lletra

(Euros)

(Euros)

CA

3.4.4

270,07 DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB
SET CÈNTIMS
9,26 NOU EUROS AMB VINT-I-SIS
CÈNTIMS

3.817,40 TRES MIL VUIT-CENTS DISSET
EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS

3.5 Protecció contra incendis

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

3.5.5

3.5.6
3.5.7

3.5.8

Ut Subministrament i instal·lació de dipòsit, d'acer
negre, 100 l. Inclòs vàlvules de tall, elements de
muntatge, circuit d'alimentació des de xarxa de CU
DN 22 amb armaflex de 19mm, i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat, sense
incloure ajuts de ram de paleta.
Ut Subministrament i col·locació d'extintor portàtil
de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb
pressió incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6
kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb
filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge.
Totalment instal·lat.
Ut Subministrament i col·locació de placa de
senyalització d'equips contra incendis, en poliestirè
fotoluminiscent, de 210x210 mm.
Ut Subministrament i col·locació de placa de
senyalització de mitjans d'evacuació, en poliestirè
fotoluminiscent, de 210x210 mm.
Ut Central de detecció automàtica d'incendis,
convencional, microprocessada, de 2 zones de
detecció.
Ut Detector tèrmic antideflagarant,, de ABS color
blanc, model DT2 "GOLMAR".
Ut Sirena electrònica, de ABS color vermell, per
muntatge exterior, amb senyal òptica i acústica i
rètol "FOC".
Ut Polsador d'alarma convencional de rearmament
manual.

187,80 CENT VUITANTA-SET EUROS AMB
VUITANTA CÈNTIMS

47,66 QUARANTA-SET EUROS AMB
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

6,37 SIS EUROS AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS
6,37 SIS EUROS AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS
255,66 DOS-CENTS CINQUANTA-CINC
EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
263,75 DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS
AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS
84,18 VUITANTA-QUATRE EUROS AMB
DIVUIT CÈNTIMS
38,90 TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA
CÈNTIMS
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4.3

CA

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

En lletra

(Euros)

(Euros)

-84

4.2

m Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua calenta de calefacció, formada
per tub d'acer inoxidable AISI-304 amb unions
premsades, tipus inoxpress o similar, de 42mm de
diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o
similar, col·locat superficialment en el interior de
l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica de 30mm
d'espessor. Inclús p/p d'elements de muntatge,
suports isofònics a sostre, colzes, tes, maniguets,
racords i demés accessoris necessaris pel seu
correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajudes de
paleta.
Ut Subministrament i instal·lació de bescanviador
de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 60
kW, pressió màxima de treball 6 bar i temperatura
màxima de 100°C, inclòs vàlvules de tall,
manòmetres, termòmetres, elements de muntatge,
aïllament tèrmic i demés accessoris necessaris per
el seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Ut Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera
de llautó niquelat per roscar de 1 1/2", tipus genebre
o similar, inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules
del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que
estan contemplades a la respectiva partida.
Ut Subministrament i instal·lació de filtre retenidor
de residus de llautó, amb rosca de 1 1/2", tipus SEI
o similar.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres del
conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan
contemplades a la respectiva partida.
Ut Subministrament i instal·lació de vàlvula de
retenció de llautó per roscar de 1 1/2", tipus
genebre o similar. Totalment muntada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres del
conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan
contemplades a la respectiva partida.
Ut Subministrament i instal·lació de purgador
automàtic d'aire amb aixeta mini, amb boia i cargol
de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una
pressió màxima de treball de 6 bar i una
temperatura màxima de 110°C; amb clau de pas,
inclòs elements de muntatge, aixeta mini, i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Ut Subministrament i muntatge de sonda de
temperatura embainada al tub. Inclou sonda, baina,
ràcord de subjecció, T, petit material, calblejat fins a
quadre. Totalment muntada i provada.
Ut Subministrament i instal·lació de comptador
d'energia per a calefacció de raig múltiple, per a
cabal de 3,5m3/h. Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, brides i elements de connexió, T
amb baines per a sonda de temperatura i cablejat.
Totalment muntat, programat i provat.
Ut Subministrament i instal·lació de vàlvula
reguladora de cabal de 2 vies de 1 1/2", 0-10V;
inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

PG

4.1

En xifra

25,28 VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT
CÈNTIMS

310,97 TRES-CENTS DEU EUROS AMB
NORANTA-SET CÈNTIMS

25,86 VINT-I-CINC EUROS AMB
VUITANTA-SIS CÈNTIMS

31,90 TRENTA-U EUROS AMB NORANTA
CÈNTIMS

12,49 DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU
CÈNTIMS

12,82 DOTZE EUROS AMB VUITANTA-DOS
CÈNTIMS

19,21 DINOU EUROS AMB VINT-I-U
CÈNTIMS

340,27 TRES-CENTS QUARANTA EUROS
AMB VINT-I-SET CÈNTIMS

143,85 CENT QUARANTA-TRES EUROS
AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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4 Elements i treballs de connexió a la
Sala Tècnica Ajuntament

6

Designació

87

Nº

Quadre de preus nº 1
Designació

En xifra
(Euros)

4.13

4.14

(Euros)

184,24 CENT VUITANTA-QUATRE EUROS
AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

87

4.12

-84

4.11

Ut Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3
vies de 1 1/2", tot/res, amb motor elèctric de 220 V;
inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Ut Subministrament i instal·lació de Maniguet
antielectrolític, d'1 1/2" de diàmetre nominal, amb
rosca femella als 2 extrems, muntat superficialment.
m Subministrament i instal·lació de Línia de control
vista, formada per dos cables xarxa, categoria 7, de
quatre parells apantallats, dins tub protector de PVC
rígid, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil guia,
elements d'unió, colzes, caixes de connexió
intermitges i elements de subjecció. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Ut Subministrament i muntatge de unitat de control
de xarxa de calor i instal·lació interior de l'Edifici
Ajuntament, tipus loxone o similar, dins armari de
polièster IP65 tipus RITTAL KS o similar.
Inclou: armari, sondes amb baina, comptador
elèctric, elements descrits a l'annex 8 del projecte,
cablejat, muntatge, programació, manuals d'usuari,
formació als usuaris i posada en marxa.
Ut Subministrament i instal·lació de vàlvula
reguladora de pressió diferencial, amb cos de llautó,
pressió màxima 10 bar, pressió de tara entre 50 i
500 mbar, temperatura màxima 120°C, connexions
femella-femella de 1 1/4" de diàmetre; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

PG

4.10

En lletra

31,05 TRENTA-U EUROS AMB CINC
CÈNTIMS
9,26 NOU EUROS AMB VINT-I-SIS
CÈNTIMS

1.107,72 MIL CENT SET EUROS AMB
SETANTA-DOS CÈNTIMS

124,28 CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB
VINT-I-VUIT CÈNTIMS

5 Elements i treballs connexió Sala Casal
poble
m Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua calenta de calefacció, formada
per tub d'acer inoxidable AISI-304 amb unions
premsades, tipus inoxpress o similar, de 42mm de
diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o
similar, col·locat superficialment en el interior de
l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica de 30mm
d'espessor. Inclús p/p d'elements de muntatge,
suports isofònics a sostre, colzes, tes, maniguets,
racords i demés accessoris necessaris pel seu
correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajudes de
paleta.
Ut Subministrament i instal·lació de bescanviador
de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 60
kW, pressió màxima de treball 6 bar i temperatura
màxima de 100°C, inclòs vàlvules de tall,
manòmetres, termòmetres, elements de muntatge,
aïllament tèrmic i demés accessoris necessaris per
el seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Ut Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera
de llautó niquelat per roscar de 1 1/2", tipus genebre
o similar, inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules
del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que
estan contemplades a la respectiva partida.
Ut Subministrament i instal·lació de filtre retenidor
de residus de llautó, amb rosca de 1 1/2", tipus SEI
o similar.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres del
conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan

CA

5.1

5.2

5.3

5.4

25,28 VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT
CÈNTIMS

364,08 TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE
EUROS AMB VUIT CÈNTIMS

25,86 VINT-I-CINC EUROS AMB
VUITANTA-SIS CÈNTIMS

31,90 TRENTA-U EUROS AMB NORANTA
CÈNTIMS
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5.8

CA

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

(Euros)

12,49 DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU
CÈNTIMS

12,82 DOTZE EUROS AMB VUITANTA-DOS
CÈNTIMS

19,21 DINOU EUROS AMB VINT-I-U
CÈNTIMS

143,85 CENT QUARANTA-TRES EUROS
AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS

114,62 CENT CATORZE EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

20,61 VINT EUROS AMB SEIXANTA-U
CÈNTIMS

191,71 CENT NORANTA-U EUROS AMB
SETANTA-U CÈNTIMS

9,26 NOU EUROS AMB VINT-I-SIS
CÈNTIMS

1.107,72 MIL CENT SET EUROS AMB
SETANTA-DOS CÈNTIMS
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5.7

En lletra

(Euros)

87

5.6

contemplades a la respectiva partida.
Ut Subministrament i instal·lació de vàlvula de
retenció de llautó per roscar de 1 1/2", tipus
genebre o similar. Totalment muntada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres del
conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan
contemplades a la respectiva partida.
Ut Subministrament i instal·lació de purgador
automàtic d'aire amb aixeta mini, amb boia i cargol
de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una
pressió màxima de treball de 6 bar i una
temperatura màxima de 110°C; amb clau de pas,
inclòs elements de muntatge, aixeta mini, i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Ut Subministrament i muntatge de sonda de
temperatura embainada al tub. Inclou sonda, baina,
ràcord de subjecció, T, petit material, calblejat fins a
quadre. Totalment muntada i provada.
Ut Subministrament i instal·lació de vàlvula
reguladora de cabal de 2 vies de 1 1/2", 0-10V;
inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Ut Subministrament i instal·lació de col·lector de
distribució d'aigua, amb tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 3" DN 80 mm de diàmetre, de
0,5 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 2
connexions de sortida, amb planxa flexible
d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un
elevat factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua, de 50 mm d'espessor, complet, fins i tot
manòmetre, termòmetres, minvaments, ancoratges,
suports de canonada aïllats, accessoris i peces
especials per a connexions. Totalment muntat, amb
connexions establertes i provat per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Ut Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera
de llautó niquelat per roscar de 1 1/4", tipus
Genebre o similar; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules
del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que
estan contemplades a la respectiva partida.
Ut Subministrament i instal·lació de comptador
d'aigua calenta de lectura directa, de raig simple,
amb emissor d'impulsos, per a cabal nominal 1,5
m³/h, de 15 mm de diàmetre nominal, dimensions
110x70x90 mm, temperatura màxima 90°C, pressió
màxima 10 bar, cabal màxim 3 m³/h, longitud del
cable 1,5 m; inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.
m Subministrament i instal·lació de Línia de control
vista, formada per dos cables xarxa, categoria 7, de
quatre parells apantallats, dins tub protector de PVC
rígid, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil guia,
elements d'unió, colzes, caixes de connexió
intermitges i elements de subjecció. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Ut Subministrament i muntatge de unitat de control
de xarxa de calor i instal·lació interior de l'Edifici
Casal del poble, tipus loxone o similar, dins armari
de polièster IP65 tipus RITTAL KS o similar.

En xifra

-84

5.5

Designació

PG

Nº

6

Import

Quadre de preus nº 1
Designació

6 Control de qualitat

Ut Assaig sobre una mostra de formigó sense
D.O.R. amb determinació de: consistència del
formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament
del con d'Abrams i resistència característica a
compressió del formigó endurit mitjançant control
estadístic amb fabricació de sis provetes, curat,
escairament i ruptura a compressió.

7 Seguretat i salut

(Euros)

-84

6.1

En lletra

(Euros)

87

Inclou: armari, sondes amb baina, comptador
elèctric, elements descrits a l'annex 8 del projecte,
cablejat, muntatge, programació, manuals d'usuari,
formació als usuaris i posada en marxa.

En xifra

Pa Partida Alçada de Seguretat i Salut Construcció

7.2

p.a. Partida alçada de seguretat i salut instal·lacions

2.262,41 DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-DOS
EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS
723,27 SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB
VINT-I-SET CÈNTIMS

CA

PG

7.1

92,98 NORANTA-DOS EUROS AMB
NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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Quadre de preus nº 2

3

4

5

87

-84

m³ de Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per
fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en
el Projecte. Inclús transport de la maquinària, repassat de paraments i fons
d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió. La terra obtinguda s'emprarà a la
mateixa obra en actuacions posteriors.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

PG

2

m³ de Desmunt en terra, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista,
fent servir els mitjans mecànics. Inclús càrrega dels productes de
l'excavació sobre camió. La terra s'emprarà en altres actuacions a la
mateixa obra.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

m³ de Excavació en rases per instal·lacions en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics i posterior reompliment de les mateixes amb terreny de la
pròpia excavació. Fins i tot part proporcional de materials auxiliars,
senyalització i ballat de seguretat. Totalment acabat.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes
m de Tall de paviment asfaltic, per a pas d'instal·lacions, de 0,4m
d'amplada, posterior reparat del mateix i càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor i transport a abocador autoritzat. Fins i tot part
proporcional de materials auxiliars, senyalització i ballat de seguretat.
Totalment acabat.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

CA

1

Designació

m³ de Terraplenament i compactació per a fonament de terraplè amb material
de la pròpia excavació, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95%
de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

0,19
1,66
0,04
0,06
1,95

4,46
14,83
0,39
0,59
20,27

1,83
15,68
0,35
0,54
18,40

5,12
14,13
9,24
0,77
0,88
30,14

1,62
7,81
0,19
0,29
9,91

6

m³ de Formació de reblert amb tot-u natural calcari, en extradós de mur de
formigó; i compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim
amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Inclús
càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els
treballs de reblert i humectació dels mateixos.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

3,70
1,35
18,74
0,48
0,73
25,00
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9

10
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m³ de Formació de rebliment a cel obert amb tot-u artificial granític, i
compactació al 95% del Proctor Modificat amb compactador tàndem
autopropulsat, en capes de 30 cm de gruix, fins assolir una densitat seca
no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
per a millora de les propietats resistents del terreny de suport de la
fonamentació.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

PG

8

m³ de Formació de base de paviment d'anivellament a la sala de calderes,
mitjançant reblert amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre; i compactació en
tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501
(assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i descàrrega
a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació
dels mateixos.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

m² de Emmacat de 10 cm en caixa per base de solera. Formació d'emmacat de
10 cm d'espessor en caixa per base de solera, mitjançant reblert i estès
en tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves procedents de pedrera
calcària de 40/80 mm; i posterior compactació mitjançant equip manual amb
safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada (no inclosa en
aquest preu). Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids
a utilitzar en els feines de reblert i regat dels mateixos.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

CA

7

Designació

m² de Formació de solera de formigó armat de 25 cm d'espessor, realitzada
amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb additiu hidròfug i
colorant marró, i abocament amb cubilot, i doble malla electrosoldada ME
15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment,
col·locada sobre separadors homologats, amb acabat superficial mitjançant
remolinador mecànic; recolzada sobre capa base existent (no inclosa en
aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del
formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de
juntes de formigonat i panell de poliestirè expandit de 2 cm d'espessor per
a l'execució de juntes de contorn, col·locat al voltant de qualsevol element
que interrompi la sola, com pilars i murs; embroquetat o connexió dels
elements exteriors (marcs de pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.)
de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les
juntes de retracció, per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de
l'espessor de la solera i posterior segellat amb massilla elàstica. Fins
i tot part proporcional de reforços d'armadura de lligat amb el mur i sostre
de la sitja.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

1,99
6,68
14,93
0,47
0,72
24,79

0,66
5,42
22,84
0,58
0,89
30,39

4,36
0,84
1,53
0,13
0,21
7,07

10,59
4,78
41,34
1,13
1,74
59,58

11

m² de Formació de solera de formigó armat de 18 cm d'espessor, realitzada
amb formigó HA-25/B/20/I fabricat en central, i abocament des de camió, i
malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura
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6

Import
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CA

13

m de Subministrament i muntatge de canonada soterrada de drenatge, amb una
pendent mínima del 0,50%, per a captació d'aigües subterrànies, de tub
ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa,
color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del
corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de
diàmetre, segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb
junta elàstica d'EPDM, col·locada sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix, en forma de bressol per rebre el tub i formar
els pendents. inclús p/p de junts; reblert lateral i superior fins a 25 cm
per sobre de la generatriu superior del tub amb grava filtrant sense
classificar, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal
de les rases per sobre de la grava filtrant. Totalment muntada, connexionada
a la xarxa de sanejament i provada mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

7,42
3,45
15,51
0,53
0,81
27,72

9,59
4,78
25,01
0,79
1,21
41,38

17,83
0,53
18,36

14

m³ de Formació de sabata correguda de fonamentació, de formigó armat,
realitzada en excavació prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central amb additiu hidròfug, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080
B 500 S, amb una quantia aproximada de 75 kg/m³. Inclús p/p de separadors,
passa-tubs per a pas d'instal·lacions i armadures d'espera dels pilars o
altres elements.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

14,59
123,42
2,76
4,22
144,99
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m² de Formació de solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada
amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb additiu hidròfug, i
abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors
homologats, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic;
recolzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p
de preparació de la superfície de recolzament del formigó, estès i vibrat
del formigó mitjançant regla vibrant, formació de juntes de formigonat i
panell de poliestirè expandit de 2 cm d'espessor per a l'execució de juntes
de contorn, col·locat al voltant de qualsevol element que interrompi la
sola, com pilars i murs; embroquetat o connexió dels elements exteriors
(marcs de pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les juntes de
retracció, per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor
de la solera i posterior segellat amb massilla elàstica.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

PG

12

-84

87

de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, per servir de base
a un paviment, acabat superficial mitjançant remolinador mecànic; recolzada
sobre capa base existent. Inclús p/p de mitjans auxiliars, de preparació
de la superfície de recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó
mitjançant regla vibrant, formació de juntes de formigonat i panell de
poliestirè expandit de 2 cm d'espessor per a l'execució de juntes de contorn,
col·locat al voltant de qualsevol element que interrompi la sola, com pilars
i murs; embroquetat o connexió dels elements exteriors (marcs de pericons,
boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades
sota la solera; i serrat de les juntes de retracció, per mitjans mecànics,
amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera. Fins i tot part
proporcional d'execició dels escalons d'accés a la sala.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Parcial
(Euros)
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17

m³ de Demolició de llosa de fonamentació de formigó en massa, de fins a 1,5
m de profunditat màxima, amb martell pneumàtic, i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes
Ut de Desmuntatge de les calderes de gasoil, xemeneies i instal·lacions
hidràuliques, identificant les canonades i actuant amb cura per a poder
tornar a emplaçar els elements desmuntats. Fins i tot part proporcional de
neteja, reubicació dels elements, càrrega i transport dels elements que no
tinguin ús fins a abocador autoritzat.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

PG

16

m³ de Demolició de sabata correguda de formigó armat, de fins a 1,5 m de
profunditat màxima, amb retroexcavadora amb martell picador i equip de
oxitall, i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor i transport
a abocador autoritzat. Fins i tot part proporcional de neteja, senyalització
mitjans auxiliars.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Ut de Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior fixada en
superfície, amb recuperació del material per a poder ser instal·lat en un
altre emplaçament; amb mitjans manuals i càrrega manual del material
desmuntat sobre camió o contenidor. Fins i tot p/p d'eliminació de quadre
general de comandament i protecció, cablejat, mecanismes, caixes i altres
accessoris superficials, elements il·luminació, neteja, aplec, retirada i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Mà d'obra
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

CA

15

Designació

Ut de Desmuntatge amb recuperació del material per a poder ser emprat a
posteriori, de fulla guies i marc de porta interior de pas de fusteria de
fusta, corredissa, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius als quals està subjecta. Fins i tot part proporcional de
mitjans auxiliars, neteja, aplec, retirada i càrrega manual del material
desmuntat sobre camió o contenidor, així com reparació dels possibles danys
que es puguin realitzar en l'actuació.
Mà d'obra
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

54,38
34,16
1,77
2,71
93,02

312,14
38,54
7,01
10,73
368,42

92,45
101,33
3,88
5,93
203,59

62,37
1,25
1,91
65,53

28,49
0,57
0,87
29,93

20

m² de Formació d'obertura de buit en partició interior de fàbrica vista,
formada per bloc de formigó de 20 cm d'espessor, amb martell pneumàtic i
mitjans auxiliars, càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor i
transport a abocador autoritzat. Sense afectar a l'estabilitat de la
partició o dels elements constructius contigus. Posterior remat dels forats
amb morter. Fins i tot p/p de tall previ amb mola angular equipada amb disc
de tall, neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, transport a abocador autoritzat, així com reparació dels
possibles danys que es puguin realitzar en l'actuació.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

6,09
1,53
0,15
0,23
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m² de Aixecat amb recuperació del material de paviment de vorera existent
a l'exterior de l'edifici, amb mitjans manuals. Fins i tot posterior
reposició del material extret.
Mà d'obra
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes
m² de Tall de paviment de formigó, per a pas d'instal·lacions, de 0,4m
d'amplada, i posterior reparat del mateix, i càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor i transport a abocador autoritzat. Fins i tot part
proporcional de materials auxiliars, senyalització i ballat de seguretat.
Totalment acabat.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes
m² de Tall i demolició de paviment de formigó, i posterior reparat del
mateix, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor i transport
a abocador autoritzat. Fins i tot part proporcional d'actuacions prèvies,
cates pel pas d'instal·lacions, senyalització i mitjans auxiliars.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Parcial
(Euros)

Total
(Euros)
8,00

18,21
0,36
0,56
19,13

28,18
0,56
0,86
29,60

28,18
0,56
0,86
29,60

6,27
7,08
17,57
0,62
0,95
32,49

6,27
7,08
17,57
0,62
0,95
32,49

26

Ut de Subministrament i instal·lació de Maniguet antielectrolític, d'1 1/2"
de diàmetre nominal, amb rosca femella als 2 extrems, muntat
superficialment.
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

30,15
0,90
31,05

27

Ut de Subministrament i instal·lació de Maniguet antielectrolític, d'1 1/4"
de diàmetre nominal, amb rosca femella als 2 extrems, muntat
superficialment.
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

30,15
0,90
31,05

28

m³ de Formació de muret pararodes de formigó de 20 cm de gruix mitjà,
realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb
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23

m² de Aixecat amb recuperació del material de paviment de vorera existent
a l'exterior de l'edifici, amb mitjans manuals. Fins i tot posterior
reposició del material extret. Totalment acabat.
Mà d'obra
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

PG

22

m² de Formació d'obertura en forjat i coberta per a pas de xemeneia. Es
prestarà especial atenció a la impermeabilització de l'actuació. Amb
martell pneumàtic i mitjans auxiliars, càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor i transport a abocador autoritzat. Posterior remat dels
forats amb morter. Fins i tot p/p de tall previ amb mola angular equipada
amb disc de tall, neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, transport a abocador autoritzat, així com reparació dels
possibles danys que es puguin realitzar en l'actuació.
Mà d'obra
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

CA

21
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Import
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m² de Formació d'estructura de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb additiu hidròfug, i abocament amb
cubilot, amb un volum total de formigó en sostre i bigues de 0,128 m³/m²,
i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i connectors de
biguetes i cèrcols i bigues, amb una quantia total 11 kg/m², constituïda
per: FORJAT UNIDIRECCIONAL: horitzontal, de cantell 25 = 20+5 cm; sistema
d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant
de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils; bigueta pretensada
T-18; revoltó de formigó, 60x20x20 cm, inclús p/p de peces especials; capa
de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; bigues planes;
altura lliure de planta de fins a 3 m. Rematada en vora de forjat amb motlle
de poliestirè expandit per cornisa. Inclús p/p de cèrcols perimetrals de
planta. Sense incloure repercussió de pilars.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

CA

30

m³ de Formació de mur de formigó d'entre 20 i 35cm de gruix mitjà, realitzat
amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb additiu hidròfug, i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 80 kg/m³, executat en condicions complexes. Muntatge i
desmuntatge del sistema d'encofrat a dues cares dels murs de fins 3 m
d'alçària, amb taulers aglomerats hidrofugants de 22 mm d'espessor amb
acabat vist. Inclús p/p de formació de junts, separadors, distanciadors per
a encofrats i accessoris, encofrat per a pas d'instal·lacions i tapat
d'orificis resultants després de la retirada de l'encofrat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

PG

29
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cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³,
executat en condicions complexes. Muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat a dues cares dels murs de fins 3 m d'alçària, amb plafons
metàl·lics modulars amb acabat tipus industrial per revestir. Inclús p/p
de formació de junts, separadors, distanciadors per a encofrats i
accessoris, i tapat d'orificis resultants després de la retirada de
l'encofrat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

17,87
239,47
5,15
7,87
270,36

20,77
258,72
5,59
8,55
293,63

25,96
35,35
1,23
1,88
64,42

31

m de Subministrament i col·locació de biga prefabricada de formigó armat
tipus I, de 80 cm d'alçària i 20 cm d'amplada d'ànima, amb un moment flector
màxim de 850 kN·m. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars,
muntatge mitjançant grua, connexió amb pilars en els quals es dóna suport
i execució dels estintolaments necessaris.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

3,82
3,20
105,84
2,26
3,45
118,57

32

m de Subministrament i muntatge de barana recta en forma de L de façana de
100 cm d'altura formada per: bastidor compost de barana superior i inferior
de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm i
muntants de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5
mm amb una separació de 100 cm entre ells; pany per reblert dels buits del
bastidor compost de barrots verticals de tub quadrat de perfil buit d'acer
laminat en fred de 20x20x1,5 mm amb una separació de 10 cm i passamans de
tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm, fixada
mitjançant cargolats en obra de fàbrica. Fins i tot part proporcional
d'anclatges, d'obertura de pas per la corredissa amb reforços pertinents
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i mitjans auxiliars. Totalment muntada.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

m² de Execució de fulla exterior de 14 cm d'espessor de fàbrica, en tancament
de façana, de maó ceràmic buit (H-16), per revestir, 24x19x14 cm, rebuda
amb morter de ciment M-5, amb recolzament mínim dels 2/3 parts del maó sobre
el forjat, o sobre angulars d'acer laminat galvanització en calenta fixats
als fronts de forjat si, per errors d'execució, el maó no dóna suport els
seus 2/3 parts sobre el forjat. Inclús p/p de minvaments, trencaments,
lligades, revestiment dels fronts de forjat amb peces ceràmiques,
col·locades amb morter d'alta adherència, trobada amb pilars, formació de
cantonades, parapets de coberta, formació de llindes mitjançant obra de
fàbrica amb armadura d'acer corrugat, brancals i queixals, junts de
dilatació, execució de trobades i punts singulars.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

35

m² de Execució de fulla de 20 cm d'espessor de fàbrica, en tancament, de
bloc buit de formigó, per revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter de ciment M-7,5, amb
recolzament mínim de les 2/3 parts del bloc sobre el forjat, o sobre angulars
d'acer laminat galvanització en calenta fixats als fronts de forjat si, per
errors d'execució, el bloc no dóna suport els seus 2/3 parts sobre el forjat.
Inclús p/p de mitjans auxiliars, de minvaments, trencaments, lligades,
revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de formigó, col·locades amb
morter d'alta adherència, trobament amb pilars, formació de cantonades,
parapets de coberts, formació de llindes mitjançant peces llinda amb
armadura i massissat de formigó, brancals i queixals, junts de dilatació,
execució de trobades i punts singulars.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

CA

34

PG
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33

m² de Execució de fulla de 20 cm d'espessor de fàbrica, en tancament,
parcialment de de bloc buit de formigó (amb el primer metre d'alçada de bloc
armat i emplenat), per revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter de ciment M-7,5, amb
recolzament mínim de les 2/3 parts del bloc sobre el forjat, o sobre angulars
d'acer laminat galvanització en calenta fixats als fronts de forjat si, per
errors d'execució, el bloc no dóna suport els seus 2/3 parts sobre el forjat.
Inclús p/p de mitjans auxiliars, de minvaments, trencaments, lligades,
revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de formigó, col·locades amb
morter d'alta adherència, trobament amb pilars, formació de cantonades,
parapets de coberts, formació de llindes mitjançant peces llinda amb
armadura i massissat de formigó, brancals i queixals, junts de dilatació,
execució de trobades i punts singulars.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

61,42
0,31
15,12
1,54
2,35
80,74

16,93
8,24
0,76
0,78
26,71

19,05
13,63
0,98
1,01
34,67

19,05
13,63
0,98
1,01
34,67

36

Ut de Subministrament i instal·lació de comptador elèctric trifàsic per
pulsos per a interconnectar amb el sistema de control
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

262,20
7,87
270,07

37

Ut de Subministrament i col·locació de xemeneia modular metàl·lica, de doble
paret, tipus DINAK DP o similar, paret interior d'acer inoxidable AISI 316
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Import
Total
(Euros)

225,58
2.157,68
47,67
72,93

Quadre de preus 2 del Projecte de caldera de Biomassa i distribució de calor als edificis
municipals de Riells i Viabrea

Pàgina 9

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Joan Oliver Casanellas (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 02. 2016 amb el número G-84876

2.503,86

Ut de Subministrament i instal·lació de caldera per a la combustió
d'estelles, 62 a 199 kW, sèrie WTH200-RA450 de HARGASSNER, o similar,
formada per:
- Caldera d'estella tipus HARGASSNER WTH200 o similar, de potència entre
62 i 199Kw, amb cremador de graella escalonada mòbil, recollidor automàtic
de cendres, neteja automàtica de bescanviadors per mitjà del moviment
vertical dels turbuladors, sistema d'alimentació automàtica amb vis sense
fi d'inoxidable, càmara de combustió revestida amb refractari, encesa
automàtica, regulació d'aire primari i secundari, extractor de tir forçat
de fums regulat per variador de freqüència, regulació per sonda lambda,
sensor de depresió a la cambra de combustió, descendratge automàtic fins
a dipòsit de cendres i sistema de control lambda Hatronic o similar per a
regular l'emplenat de dipòsit d'inèrcia.
- Sistema d'alimentació i remenament de l'estella, tipus HARGASSNER RA400
o similar, format per ballestes de 400mm de diàmetre, amb canal obert per
a vis sense fi de geometria variable, 2,6m de canal tancat d'alimentació
fins a sistema antiretorn de flama, sonda de temperatura en el canal tancat,
motor amb commutació automàtica del sentit de gir per a evitar encallades
d'estella.
- Sistema de seguretat antiretorn flama format per clapeta, o similar, i
sensors de temperatura i depressió.
- Sistema de seguretat per sobretemperatura format per sprinkler amb sonda
de temperatura, o similar.
- Sistema d'alarma i monitorització del funcionament de la caldera
mitjançant missatgeria mòbil.
Totalment muntada, connexionada i posada en marxa per l'empresa
instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: transport, descàrrega i entrada de la caldera a la sala. Replanteig
mitjançant plantilla. Presentació dels elements. Muntatge de la caldera i
els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, de
salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels productes de la
combustió. Replanteig i execució del desguàs. Posada en marxa i formació
dels usuaris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
300,80
Materials
35.851,89

CA
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de 300 mm de diàmetre i paret exterior d'acer inoxidable AISI 304 de 360mm
de diàmetre, amb aïllament entre parets mitjançant manta de fibra ceràmica
d'alta densitat de 25 mm d'espessor, temperatura de treball de 400°C i puntes
de temperatura de fins 1000°C, instal·lada parcialment a l'interior de
l'edifici i parcialment a l'exterior, per evacuació dels productes de la
combustió de la caldera de biomassa (combustible sòlid). Segons plànols.
Fins i tot p/p de mitjans auxiliars, de trams rectes, tes, colzes,
adaptadors, abraçadores, suports murals, móduls finals i demés accessoris
necessàris. Totalment muntada, connexionada i provada.
Formada per:
diàmetre DN250/310
- adaptador a caldera 250 (1 Ut)
- colze de 90º (1 ut)
- tram recte extensible 0,5m (1ut)
- Ampliació 250-300 (1Ut)
diàmetre DN300/360
- T 90º (2 Ut)
- adaptador a caldera 250 (1 Ut)
- limitador de tiratge amb clapeta antiexplosions i amb adaptació a 200 (1
Ut)
- Tap de registre amb col·lector de sutge i connexió a desaiguat (1 Ut)
- tram recte 1m (6 Ut)
- Conus de sortida lliure (1 Ut)
- Abraçadores per a collar la xemeneia a la paret i paravents (en cas que
sigui necessari) (3 Ut)
- Abarçaderes i accessoris
Totalment muntada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Parcial
(Euros)
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m de Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua
calenta de calefacció, formada per tub d'acer inoxidable AISI-304 amb unions
premsades, tipus inoxpress o similar, de 54mm de diàmetre i 1,5mm
d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés
accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

PG

40

Ut de Subministrament i instal·lació de conjunt d'ompliment de la
instal·lació i protecció contra sobretemperatures a la caldera, des de la
xarxa de distribució d'aigua, format per 20 m de canonada d'acer inoxidable
amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 35 i 22 mm de diàmetre,
col·locat superficialment, amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica de 9mm, vàlvules de tall, aixeta de jardí,
filtre retenidor de residus, vàlvula de retenció i comptador d'aigua freda.
Fins i tot p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maneguets i altres
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

m de Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua
calenta de calefacció, formada per tub d'acer inoxidable AISI-304 amb unions
premsades, tipus inoxpress o similar, de 35mm de diàmetre i 1,5mm
d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica de 25mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés
accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

CA
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Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Parcial
(Euros)
723,05
1.106,27

Total
(Euros)

37.982,01

128,81
662,49
15,83
24,21
831,34

3,40
28,29
0,63
0,97
33,29

12,49
14,88
0,55
0,84
28,76

42

m de Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua
calenta de calefacció, formada per tub d'acer inoxidable AISI-304 amb unions
premsades, tipus inoxpress o similar, de 76,1mm de diàmetre i 2mm
d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés
accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

3,40
37,12
0,81
1,24
42,57

43

m de Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua
calenta de calefacció, formada per tub d'acer inoxidable AISI-304 amb unions
premsades, tipus inoxpress o similar, de 42mm de diàmetre i 1,5mm
d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
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m de Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua
calenta de calefacció, formada per tub d'acer inoxidable AISI-304 amb unions
premsades, tipus inoxpress o similar, de 42mm de diàmetre i 1,5mm
d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de
muntatge, suports isofònics a sostre, colzes, tes, maniguets, racords i
demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes
Ut de Subministrament i instal·lació de punt de buidatge de xarxa de
distribució d'aigua per a sistema de calefacció format per 2 m de tub d'acer
inox AISI-304 amb unions premsades, de 22 mm de diàmetre i 1,2mm d'espessor,
col·locada superficialment i vàlvula de tall. Fins i tot p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maneguets i altres accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat, sense
incloure ajudes de ram de paleta.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

CA
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d'escuma elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de
muntatge, suports isofònics a sostre, colzes, tes, maniguets, racords i
demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Ut de Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per
a xarxa de calor (bomba 2d), format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 6,3m3/h i alçada manomètrica de
11,3m.c.a, tipus DAB Evoplus B 150/250.40M o similar, de rotor humit lliure
de manteniment, amb regulació electrònica integrada, mode de reducció
nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c),
variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures
des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb
variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz,
protecció IP 44, aïllament classe F.
- Brides o ràcords segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Vàlvula de retenció 2".
- 2 Vàlvules de bola o papallona de 2".
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de
coure.
- p/p d'elements de muntatge (ràcords, matxons, brides, enllaços, maniguets
antivibració, etc); tub d'acer Inox, caixa de connexions elèctriques i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); tub
dacer al carboni DN54, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

3,40
20,66
0,48
0,74
25,28

3,40
20,66
0,48
0,74
25,28

15,29
41,47
1,14
1,74
59,64

126,39
1.321,76
28,96
44,31
1.521,42

47

Ut de Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per
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1.277,54

120,89
600,07
14,42
22,06
757,44

49

Ut de Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per
a caldera de biomassa (bomba 2a), format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 12m3/h i alçada manomètrica de
3,55m.c.a, tipus DAB EVOPLUS B 80/220.40M o similar, de rotor humit lliure
de manteniment, amb regulació electrònica integrada, mode de reducció
nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c),
variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures
des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb
variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz,
protecció IP 44, aïllament classe F.
- Brides DIN segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Vàlvula de retenció 2 1/2".
- 2 Vàlvules de papallona 2 1/2".
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada
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Ut de Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora per
a caldera de gasoil (bomba 2b), format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 5,2m3/h i alçada manomètrica de
3,55m.c.a, tipus DAB Evoplus 80/180M o similar, de rotor humit lliure de
manteniment, amb regulació electrònica integrada, mode de reducció nocturna
automàtica, mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c), variable
(dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures des
de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb
variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz,
protecció IP 44, aïllament classe F.
- Brides o ràcords segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Vàlvula de retenció 2".
- 2 Vàlvules de bola o papallona de 2".
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de
coure.
- p/p d'elements de muntatge (ràcords, matxons, brides, enllaços, maniguets
antivibració, etc); tub d'acer Inox, caixa de connexions elèctriques i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

126,39
1.089,62
24,32
37,21

CA

48

PG

-84

87

a bescanviador de l'escola (bomba 2c), format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 7,5m3/h i alçada manomètrica de
4,75m.c.a, tipus DAB Evoplus B 80/220.40M o similar, de rotor humit lliure
de manteniment, amb regulació electrònica integrada, mode de reducció
nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c),
variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures
des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb
variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz,
protecció IP 44, aïllament classe F.
- Brides o ràcords segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Vàlvula de retenció 2".
- 2 Vàlvules de bola o papallona de 2".
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de
coure.
- p/p d'elements de muntatge (ràcords, matxons, brides, enllaços, maniguets
antivibració, etc); tub d'acer Inox, caixa de connexions elèctriques i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); tub
dacer al carboni DN54, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Parcial
(Euros)
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52

PG

51

Ut de Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua,
amb tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre,
amb 1 connexió d'entrada i 2 connexions de sortida, amb planxa flexible
d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua, de 50 mm d'espessor, complet, fins i tot manòmetre, termòmetres,
purgat i buidat, minvaments, ancoratges, suports de canonada aïllats,
accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat, amb
connexions establertes i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes
Ut de Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua,
amb tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 3" DN 80 mm de diàmetre,
de 0,5 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 2 connexions de sortida,
amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor, complet,
fins i tot manòmetre, termòmetres, minvaments, ancoratges, suports de
canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. Totalment
muntat, amb connexions establertes i provat per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

CA

50

-84

87

d'acer inoxidable.
- Cable d'alimentació trifàsica per la bomba.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); tub
d'acer Inox DN76, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Ut de Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua,
amb tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre,
de 1 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 4 connexions de sortida, amb
planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor, complet, fins i tot
manòmetre, termòmetres, purgat i buidat, minvaments, ancoratges, suports
de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions.
Totalment muntat, amb connexions establertes i provat per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

110,84
1.055,01
25,09
35,73
1.226,67

11,20
158,99
3,40
5,21
178,80

10,78
98,32
2,18
3,34
114,62

12,12
181,39
3,87
5,92
203,30

53

Ut de Subministrament i instal·lació de conjunt de seguretat amb vas
d'expansió tancat amb una capacitat de 300 l, tipus Aquaflex HL-RV 400 o
similar, 1980 mm d'altura, 485 mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/2" de diàmetre
i 10 bar de pressió, inclòs manòmetre i vàlvula de seguretat tarada a 3 Bar;
p/p d'accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Mà d'obra
Materials

56,07
392,12
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57

-84

Ut de Subministrament i instal·lació d'acumulador d'inèrcia estratificat,
d'acer negre, 2500 l, tipus Aquaflex Volter 2500 estratificat o similar,
altura 2400 mm, diàmetre 1500 mm, amb aïllament de 100mm i boques de 3".
Inclòs vàlvula de buidat i tub fins a desaiguat, purgador, elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

PG

55

Ut de Subministrament i instal·lació de dipòsit, d'acer negre, 100 l. Inclòs
vàlvules de tall, elements de muntatge, circuit d'alimentació des de xarxa
de CU DN 22 amb armaflex de 19mm, i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat, sense
incloure ajuts de ram de paleta.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Ut de Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer
inoxidable AISI 316, potència 60 kW, pressió màxima de treball 6 bar i
temperatura màxima de 100°C, inclòs vàlvules de tall, manòmetres,
termòmetres, elements de muntatge, aïllament tèrmic i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

CA

54

87

Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Ut de Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer
inoxidable AISI 316, potència 60 kW, pressió màxima de treball 6 bar i
temperatura màxima de 100°C, inclòs vàlvules de tall, manòmetres,
termòmetres, elements de muntatge, aïllament tèrmic i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Parcial
(Euros)
8,96
13,71

Total
(Euros)

470,86

17,69
161,06
3,58
5,47
187,80

112,10
1.760,59
37,45
57,30
1.967,44

58,29
288,26
6,93
10,60
364,08

58,29
237,70
5,92
9,06
310,97

58

Ut de Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer
inoxidable AISI 316, potència 130 kW, pressió màxima de treball 6 bar i
temperatura màxima de 100°C, inclòs vàlvules de tall, manòmetres,
termòmetres, elements de muntatge, aïllament tèrmic i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

67,23
1.010,83
21,56
32,99
1.132,61

59

Ut de Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat
per roscar de 2", tipus Genebre o similar; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de
circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva
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12,42
33,25
0,91
1,40
47,98

4,47
20,15
0,49
0,75

4,02
15,60
0,39
0,60
20,61

Ut de Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per
roscar de 2", tipus genebre o similar. Totalment muntada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres del conjunt de
circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva
partida.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes
Ut de Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de
roscar de 1 1/2", tipus genebre o similar. Totalment muntada
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres del conjunt
circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la
partida.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Total
(Euros)

25,86

Ut de Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat
per roscar de 1 1/4", tipus Genebre o similar; inclòs elements de muntatge
i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de
circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva
partida.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

PG

61

Ut de Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat
per roscar de 1 1/2", tipus genebre o similar, inclòs elements de muntatge
i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de
circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva
partida.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

CA

60

87

partida.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Parcial
(Euros)

4,47
10,71
0,30
0,46
15,94

llautó per
i provada.
de
respectiva
4,47
7,42
0,24
0,36
12,49

64

Ut de Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2
vies de 2", 0-10V; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris
per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

4,47
129,69
2,68
4,11
140,95

65

Ut de Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de DN80,
mescladora, d'aseinto, tipus BELIMO H779R/SV230A-TPC o similar, amb temps
actuació 90s, amb actuador de 220 V.; inclòs ràcords i elements de muntatge
i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
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68

69
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Total
(Euros)

23,78
638,27
13,24
20,26
695,55

25,31
111,61
2,74
4,19
143,85

Ut de Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat
per roscar de 1 1/4", tipus Genebre o similar; inclòs elements de muntatge
i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de
circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva
partida.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

PG

67

Ut de Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2
vies de 1 1/2", 0-10V; inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

4,02
15,60
0,39
0,60
20,61

Ut de Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat
per roscar de 1 1/2", tipus genebre o similar, inclòs elements de muntatge
i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de
circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva
partida.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

CA

66

Parcial
(Euros)

4,47
20,15
0,49
0,75
25,86

Ut de Subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat, de llautó,
amb rosca de 1 1/4" de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió; inclòs elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

4,21
66,30
1,41
2,16
74,08

70

Ut de Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de
roscar de 1 1/2", tipus genebre o similar. Totalment muntada
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres del conjunt
circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la
partida.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

llautó per
i provada.
de
respectiva
4,47
7,42
0,24
0,36
12,49

71

Ut de Subministrament i muntatge de Vàlvula de papallona de ferro colat,
DN80 , tipus SEI o similar. Fins i tot part proporcional de brides.
Totalment muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de
circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva
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Ut de Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 1 1/2", tot/res,
amb motor elèctric de 220 V; inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

PG

73

Ut de Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2
vies de 1 1/2", 0-10V; inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Ut de Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de pressió
diferencial, amb cos de llautó, pressió màxima 10 bar, pressió de tara entre
50 i 500 mbar, temperatura màxima 120°C, connexions femella-femella de 1
1/4" de diàmetre; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris
per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

CA

72

87

partida.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Ut de Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb aixeta
mini, amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a
una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C;
amb clau de pas, inclòs elements de muntatge, aixeta mini, i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

4,47
38,97
0,87
1,33
45,64

25,31
111,61
2,74
4,19
143,85

25,31
150,05
3,51
5,37
184,24

4,47
113,82
2,37
3,62
124,28

1,88
10,33
0,24
0,37
12,82

76

Ut de Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb aixeta
mini, amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a
una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C;
amb clau de pas, inclòs elements de muntatge, aixeta mini, i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,88
10,33
0,24
0,37
12,82

77

Ut de Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb aixeta
mini, amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a
una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C;
amb clau de pas, inclòs elements de muntatge, aixeta mini, i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat
i provat.
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Ut de Subministrament i instal·lació de comptador d'energia per a calefacció
de raig múltiple, per a cabal de 10m3/h. Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, brides i elements de connexió, T amb baines per a sonda de
temperatura i cablejat. Totalment muntat, programat i provat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

PG

79

Ut de Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua calenta de lectura
directa, de raig simple, amb emissor d'impulsos, per a cabal nominal 1,5
m³/h, de 15 mm de diàmetre nominal, dimensions 110x70x90 mm, temperatura
màxima 90°C, pressió màxima 10 bar, cabal màxim 3 m³/h, longitud del cable
1,5 m; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Ut de Subministrament i instal·lació de comptador d'energia per a calefacció
de raig múltiple, per a cabal de 3,5m3/h. Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, brides i elements de connexió, T amb baines per a sonda de
temperatura i cablejat. Totalment muntat, programat i provat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

CA

78

87

Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Ut de Subministrament i instal·lació de comptador d'energia per a calefacció
de raig múltiple, amb sortida d'impulsos, per a cabal de 15m3/h. Inclou part
proporcional de mitjans auxiliars, brides i elements de connexió, T amb
baines per a sonda de temperatura i cablejat. Totalment muntat, programat
i provat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Parcial
(Euros)
1,88
10,33
0,24
0,37

Total
(Euros)

12,82

9,74
172,74
3,65
5,58
191,71

16,29
444,73
9,22
14,11
484,35

13,36
310,52
6,48
9,91
340,27

16,29
680,98
13,95
21,34
732,56

82

Ut de Subministrament i muntatge de pressòstat de seguretat que desconecta
la caldera en cas de no haver-hi fluid. Inclou petit material i calblejat
fins a quadre. Totalment muntada i provada.
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

53,89
1,62
55,51

83

Ut de Subministrament i muntatge de sonda de temperatura embainada al tub.
Inclou sonda, baina, ràcord de subjecció, T, petit material, calblejat fins
a quadre. Totalment muntada i provada.
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

18,65
0,56
19,21

84

Ut de Subministrament i muntatge de termòmetre submergible. Inclou
termòmetre, element de subjecció, baines, petit material,. Totalment muntat
i provat.
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

10,51
0,32
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88

-84

m de Subministrament i instal·lació de Línia de control vista, formada per
dos cables xarxa, categoria 7, de quatre parells apantallats, dins tub
protector de PVC rígid, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil guia, elements
d'unió, colzes, caixes de connexió intermitges i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes
m de Subministrament i instal·lació de Línia de control vista, formada per
dos cables xarxa, categoria 7, de quatre parells apantallats, dins tub
protector de PVC rígid, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil guia, elements
d'unió, colzes, caixes de connexió intermitges i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Parcial
(Euros)

Total
(Euros)
10,83

4,66
4,15
0,18
0,27
9,26

3,51
0,61
5,87
0,20
0,31
10,50

4,66
4,15
0,18
0,27
9,26

4,66
4,15
0,18
0,27
9,26

89

m de Subministrament i instal·lació de Línia de control vista, formada per
dos cables xarxa, categoria 7, de quatre parells apantallats, dins tub
protector de PVC rígid, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil guia, elements
d'unió, colzes, caixes de connexió intermitges i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

4,66
4,15
0,18
0,27
9,26

90

Ut de Subministrament i instal·lació elèctrica interior en la sala de
calderes de biomassa. Inclou circuits interiors amb cablejat lliure
d'halògens i reduïda emissió de fums, 450/750V, tipus H07Z1-K (AS), sota
tub protector de gris dur i canal, il·luminació mitjançant dos fluorescents
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87

m de Subministrament i instal·lació de control soterrada, des de sala
calderes biomassa fins a entrada de cada sala, formada per cable bus CAN
2x2x0,75mm² apantallat i trenat, i cable de xarxa, categoria 7, apantallat,
sota tub protector de polietilè de doble paret, i un altre de reserva, de
63 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrats
en rotllo, col·locats sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús
fil guia i dues caixes d'embornament de 30x30 a cada extrem de la tramada
i part proporcional d'arquetes cada 40m (segons plànol). Totalment muntada,
connexionada i provada.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

PG

86

m de Subministrament i instal·lació de Línia de control vista, formada per
dos cables xarxa, categoria 7, de quatre parells apantallats, dins tub
protector de PVC rígid, de 32 mm de diàmetre. Inclús fil guia, elements
d'unió, colzes, caixes de connexió intermitges i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

CA

85

Designació
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Nº

6

Import

Quadre de preus nº 2
Nº

Designació

6

Import
Total
(Euros)

Ut de Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de
llautó, amb rosca de 1 1/2", tipus SEI o similar.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres del conjunt de
circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva
partida.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1.956,67
58,70
2.015,37

4,34
7,44
0,24
0,36
12,38

6,73
23,63
0,61
0,93
31,90

Ut de Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de
bronze, tipus SEI o similar, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions
de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 3", per a una pressió màxima de treball
de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

8,98
69,16
1,56
2,39
82,09

94

Ut de Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de
llautó, amb rosca de 1 1/2", tipus SEI o similar.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou els filtres del conjunt de
circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva
partida.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

6,73
23,63
0,61
0,93
31,90

95

Ut de Subministrament i instal·lació
llautó, amb rosca de 2", tipus SEI o
NOTA: en aquesta partida no s'inclou
circul·lació, ompliment, etc, ja que
partida.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

de filtre retenidor de residus de
similar.
els filtres del conjunt de
estan contemplades a la respectiva
8,98
40,72
0,99
1,52
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93

PG

92

m de Subministrament i instal·lació de línia d'alimentació fixe en
superfície, des del quadre general de l'escola fins a la sala de calderes,
formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) 5G10 mm²,
sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de PVC llis
de 75 mm de diàmetre. Inclús p/p d'accessoris i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

CA

91

-84

87

de 2x36W tipus OSRAM o similar, il·luminació d'emergència, alimentació
bombes dispositius, mecanismes de superfície tipus simon o similar,
interruptor exterior de la sala dins caixa d'emergència, subquadre dins
armari tipus RITTAL KS o similar per a 72 mòduls, i aparamenta sobre carril
DIN tipus Hager o similar (segons plànols i esquema unifilar). Inclou també
interruptors de capçalera al subquadre general de l'edifici nou i
interruptor exterior de la sala de calderes.
Inclou quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta
instal·lació (segons indicacions esquema unifilar). Totalment montada,
connexionada i provada.
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

Parcial
(Euros)

Quadre de preus nº 2

100

101

Ut de Polsador d'alarma convencional de rearmament manual.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes
Ut de Sirena electrònica, de ABS color vermell, per muntatge exterior, amb
senyal òptica i acústica i rètol "FOC".
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes
Ut de Subministrament i col·locació de placa de senyalització d'equips
contra incendis, en poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes
Ut de Subministrament i col·locació de placa de senyalització de mitjans
d'evacuació, en poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Parcial
(Euros)

Total
(Euros)
52,21

24,15
219,19
4,87
7,45
255,66

24,15
226,90
5,02
7,68
263,75
25,67
11,36
0,74
1,13
38,90

24,15
55,98
1,60
2,45
84,18

2,42
3,64
0,12
0,19
6,37

2,42
3,64
0,12
0,19
6,37

102

Ut de Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC
polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb
6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús
suport i accessoris de muntatge. Totalment instal·lat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,22
44,14
0,91
1,39
47,66

103

Ut de Partida alçada d'instal·lació de desaiguat de la sala de caldera/sitja
(segons plànols), format per una bonera i punts de desaiguat, realitzada
amb canonada de PVC llis, sèrie B (UNE-EN 1329-1) per la xarxa de desguàs
que connecten l'evacuació dels aparells amb els diàmetres necessaris per
cada punt de servei. Inclús p/p de derivacions individuals, connexions,
accessoris i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i
probada. Sense incloure ajudes de paleta.
Mà d'obra
Materials

106,87
78,40
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99

-84

98

Ut de Detector tèrmic antideflagarant,, de ABS color blanc, model DT2
"GOLMAR".
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

PG

97

Ut de Central de detecció automàtica d'incendis, convencional,
microprocessada, de 2 zones de detecció.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

CA

96

Designació

87

Nº

6

Import

Quadre de preus nº 2
Designació

106

Ut de Barret rectangular de xapa lacada de color negre per a xemeneia
conjunta de dues sortides de fums. Totalment muntat, fins i tot part
proporcional d'ajudes de paleteria.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes
Ut de Subministrament i muntatge de reixeta rectangular de formigó, amb
lamel·les horitzontals fixes, de 200x400 mm, per ventilació natural, amb
reixa antiocells. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars.
Totalment muntada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes
m de Subministrament i col·locació de conducte circular per a instal·lació
de ventilació format per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple
helicoïdal, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, col·locat en posició
horitzontal. Fins i tot p/p de retallada de materials, unions, reforços,
embocadures, tapes de registre, elements de fixació, connexions, accessoris
i peixos especials, sense incloure comportes de regulació o tallafoc, ni
reixetes i difusores. Totalment muntat, connexionat i provat per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

CA

107

-84

105

m de Actuació de desplaçament de Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 110
mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

PG

104

87

Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

108

Ut de Subministrament i muntatge de unitat de control de xarxa de calor i
instal·lació interior de la Sala de calderes de biomassa, tipus loxone o
similar, dins armari de polièster IP65 tipus RITTAL KS o similar.
Inclou: armari, sondes amb baina, comptador elèctric, emissor SMS, SAI,
router, transformadors, cablejat, muntatge, programació, manuals d'usuari,
formació als usuaris, posada en marxa i demés lemenents necessaris per al
correcte funcionament i compliment de les prescripcions definides a la
memòria i plànols.
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

Parcial
(Euros)
3,71
5,67

Total
(Euros)

194,65

7,78
16,88
0,49
0,75
25,90

9,11
286,17
5,91
9,04
310,23

7,70
25,40
0,66
1,01
34,77

5,00
4,10
0,18
0,28
9,56

3.706,21
111,19
3.817,40

109

Ut de Subministrament i muntatge de unitat de control de xarxa de calor i
instal·lació interior de l'Edifici Ajuntament, tipus loxone o similar, dins
armari de polièster IP65 tipus RITTAL KS o similar.
Inclou: armari, sondes amb baina, comptador elèctric, elements descrits a
l'annex 8 del projecte, cablejat, muntatge, programació, manuals d'usuari,
formació als usuaris i posada en marxa.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

83,40
970,97
21,09
32,26
1.107,72
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112

113

114

87

-84

m² de Formació d'impermeabilització de mur de soterrani o estructura
soterrada, per la seva cara exterior, mitjançant làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, tipus LBM(SBS) - 40 - FV, massa nominal 4 kg/m², amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m², acabada amb film plàstic
termofusible en ambdues cares, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica
estable (rendiment: 0,5 kg/m²). Fins i tot p/p de neteja i preparació de
la superfície, cavalcaments i bandes de reforç en la coronació i en el
lliurament al peu del mur en la seva trobada amb la fonamentació.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

PG

111

Ut de Subministrament i muntatge de unitat de control de xarxa de calor i
instal·lació interior de l'Edifici Casal del poble, tipus loxone o similar,
dins armari de polièster IP65 tipus RITTAL KS o similar.
Inclou: armari, sondes amb baina, comptador elèctric, elements descrits a
l'annex 8 del projecte, cablejat, muntatge, programació, manuals d'usuari,
formació als usuaris i posada en marxa.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

m² de Formació de drenatge de mur de soterrani o estructura soterrada, per
la seva cara exterior, mitjançant làmina drenant nodular de polietilè d'alta
densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 mm d'altura, amb geotèxtil de
polipropilè incorporat, resistència a la compressió 150 kN/m² segons UNE-EN
ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,7 kg/m²; subjecte
al parament vertical mitjançant fixacions mecàniques (6 ud/m²), amb els
nòduls contra el mur prèviament impermeabilitzat. Fins i tot p/p de neteja
i preparació de la superfície, cavalcaments horitzontals i verticals,
rematades de cantonades i racons i col·locació de perfil metàl·lic de
rematada superior (0,3 m/m²).
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

CA

110

Designació

Pa de Partida Alçada de Seguretat i Salut Construcció
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

p.a. de Partida alçada a justificar de modificació del traçat de la línia
de telèfon per a facilitar la descàrrega
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

83,40
970,97
21,09
32,26
1.107,72

4,95
8,22
0,26
0,40
13,83

8,90
0,27
9,17
2.196,51
65,90
2.262,41

784,04
23,52
807,56

115

Ut de Subministrament i col·locació de porta de façana d'acer de dues fulles,
amb marc cantoner tipus CS4, feta a mida de 2200x2650 mm de llum i altura
de pas, acabat lacat de color clar, amb reixetes de ventilació de 80x60cm
a la part baixa, barra antipànic a una de les fulles, amb clau i tirador
per a la cara exterior i pany a la interior, segons plànols amb mides
revisades a obra, sobre marc cantoner d'acer galvanitzat tipus CS4 de 1,5
mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb
ajustament i fixació a obra. Inclús frontisses soldades al setge i rebló
a la fulla, ferradura embotida de tancament a un punt, cilindre de llautó
amb clau, escuts i manovelles de niló color negre. Fins i tot part
proporcional de materials de subjecció, mitjans auxiliars i ajudes de
paleteria. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

21,32
421,37
8,85
13,55
465,09
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Ut de Subministrament i col·locació de porta de pas d'una fulla de 38 mm
d'espessor, 900x2045 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color clar
formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor amb reixetes
de ventilació encunyades en la part superior i inferior, plegades, acoblades
i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada
en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada per
la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

PG

117

Ut de Subministrament i col·locació de porta de pas d'una fulla de 38 mm
d'espessor, 800x2045 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color clar
formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor amb reixetes
de ventilació encunyades en la part superior i inferior, plegades, acoblades
i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada
en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada per
la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

m de Subministrament i muntatge de passamà de remat lateral pas de les pales
del rotor, amb làmina d'acer inoxidable AISI 304, de 15 cm d'altura. Inclús
p/p d’elements de fixació i mitjans auxiliars.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

CA

116

Designació

m² de Subministrament i muntatge de sistema antipressió per a porta de la
sitja. Format per làmines de fusta de pi, sense recobriment, de 19 mm
d'espessor i 25cm d'alçada, muntades sobre dues guies laterals formades per
dos perfils tipus Z d'acer galvanitzat cargolats al parament vertical.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

10,06
126,67
2,73
4,18
143,64

10,06
132,36
2,85
4,36
149,63

2,36
6,68
0,18
0,28
9,50

8,80
18,70
0,55
0,84
28,89

120

m² de Formació en façanes de capa d'acabat amb pintura plàstica, color a
escollir, textura llisa, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons de pintura
autonetejable, basada en resines de Pliolite i dissolvents orgànics, com
a fixador de superfície, i dues mans d'acabat amb pintura plàstica llisa,
acabat mat, diluït amb un 10% d'aigua, a base d'un copolímer
acrílic-vinílic, impermeable a l'aigua de pluja i permeable al vapor
d'aigua, antifloridura, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà). També p/p de
preparació i neteja prèvia del suport de morter industrial, en bon estat
de conservació, mitjançant raspalls o elements adequats i fegat de petites
adherències i imperfeccions formació de junts, racons, arestes i acabaments
en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la
seva superfície, de mitjans auxiliars, de protecció de fusteries i altres
elements contigus, i neteja posterior a l'actuació.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

9,12
3,17
0,25
0,38
12,92

121

m² de Formació de capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc,
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124

PG

123

m² de Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona vista,
de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical, amb acabat superficial
brunyit. Inclús p/p de mitjans auxiliars, de col·locació de malla de fibra
de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i
en els frons de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació
de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres
metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament
amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes
m² de Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona vista,
de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical, amb acabat superficial
brunyit. Inclús p/p de mitjans auxiliars, de col·locació de malla de fibra
de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i
en els frons de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació
de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres
metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament
amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

CA
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acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de morter
de ciment, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica aquosa
com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica en
dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà).
Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja, de mitjans auxiliars,
de protecció de fusteries i altres elements contigus, i neteja posterior
a l'actuació.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

m² de Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre
parament vertical, de fins 3 m d'alçària, de 15 mm de gruix, format per una
primera capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat sobre
els paraments a revestir i una segona capa d'arrebossat amb pasta de guix
d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la finalització o rematada,
amb mestres solament en les cantonades, racons, guarniment de buits i
mestres intermèdies per que la separació entre elles no sigui superior a
3 m. Inclús p/p de col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb
perforacions, acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i racons,
formació d'arestes i racons, col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents a un 10% de
la superfície del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

7,44
2,40
0,20
0,30
10,34

13,30
1,29
0,29
0,45
15,33

17,23
1,29
0,37
0,57
19,46

10,94
1,38
0,25
0,38
12,95

125

p.a. de Partida alçada de seguretat i salut instal·lacions
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

702,20
21,07
723,27

126

m de Subministrament i instal·lació de canonada de polietilè reticulat WATTS
Microflex Duo, o similar, de 200 mm de diàmetre, composta per dos tubs de
polietilè reticulat (PEX) de 50 mm de diàmetre i 4,6 mm de gruix, preaïllats
tèrmicament amb escuma de PEX i protegits mecànicament amb tub corrugat de
polietilè d'alta densitat, amb barrera antidifusió, per a conducció
soterrada d'aigua en instal.lació centralitzada de calefacció i A.C.S.,
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Ut de Subministrament i muntatge de pericó de connexió elèctrica,
prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 40x40x40 cm de mesures
interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar
una càrrega de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat
alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de
suportar una càrrega de 125 kN. Fins i tot connexions de tubs i acabaments.
Completament acabada, sense incloure l'excavació ni el reblert de
l'extradós.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

CA

128

m de Subministrament i instal·lació de canonada de polietilè reticulat WATTS
Microflex Duo, o similar, de 200 mm de diàmetre, composta per dos tubs de
polietilè reticulat (PEX) de 63 mm de diàmetre i 5,8 mm de gruix, preaïllats
tèrmicament amb escuma de PEX i protegits mecànicament amb tub corrugat de
polietilè d'alta densitat, amb barrera antidifusió, per a conducció
soterrada d'aigua en instal.lació centralitzada de calefacció i A.C.S.,
col·locada sobre llit o jaç de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada
i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral
compactant fins els ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins
15 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús p/p
d'accessoris d'unió a 2 1/2".
Totalment col·locada i provada.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

PG
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col·locada sobre llit o jaç de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada
i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral
compactant fins els ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins
15 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús p/p
d'accessoris d'unió a 2 1/2".
Totalment col·locada i provada.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

4,88
2,65
54,54
1,24
1,90
65,21

3,50
3,02
66,49
1,46
2,23
76,70

26,71
30,22
1,14
1,74
59,81

129

m³ de Aportació de terra vegetal, suministrada a granel i estesa amb mitjans
mecànics, mitjançant retroexcavadora.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,67
3,23
23,39
0,57
0,87
29,73

130

Ut de Subministrament i muntatge d'obertura corredissa per a sostre,
metàl·lica formada per estructura d'acer galvanitzat i plafons de panell
sandwich de color marró, d'una fulla corredissa sobre guies, dimensions
350x350 cm, amb laterals amb reixeta ventilada, per descàrrega de biomassa,
d'obertura manual i tancament amb pany. Fins i tot part proporcional de
suports per a guies, anivellament, topalls, manetes, candau per a tancament
amb clau i elements auxiliars. Totalment muntada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

53,83
1.878,13
38,64
59,12
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2.029,72

359,83
1.393,04
35,06
53,64
1.841,57

88,50
1,77
2,71

CA
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Ut de Assaig sobre una mostra de formigó sense D.O.R. amb determinació de:
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams i resistència característica a compressió del formigó endurit
mitjançant control estadístic amb fabricació de sis provetes, curat,
escairament i ruptura a compressió.
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

PG

132

Ut de Subministrament i col·locació de porta reixat metàl·lica de fusteria
metàl·lica, de fulla corredissa, dimensions 450x200 cm, perfils
rectangulars en cèrcol sòcol inferior realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm
d'espessor a dues cares, per a accés de vehicles. Obertura manual. Inclús
p/p de pòrtic lateral de sustentació i topall de tancament, guia inferior
amb UPN 100 i quadrat massís de 25x25 mm asseguts amb formigó HM-25/B/20/I
i rebuts a obra; rodes per lliscament, amb coixinet de greixatge permanent,
elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb
emprimació antioxidant i accessoris. Totalment muntada i en funcionament.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes
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