
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIÓ 1 (LOT 1) 

 

INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA DE CALEFACCIÓ PER LA SALA 
POLIVALENT DE REGENCÓS 

 

 

 

 

 

 

 



AMIDAMENTS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 LOT 1-CALEFACCIÓ                                                

SUBCAPITOL 01.02 SALA POLIVALENT                                                 
APARTAT 01.02.01 CALDERA I CIRCUIT HIDRÀULIC                                     

01.02.01.01 u   Caldera estanca,condens. marca DE DIETRICH mod. INNOVES MCA PRO 

Caldera estanca de condensació de gas marca DE DIETRICH mod. INNOVES MCA PRO 65 o
equivalent de 65 kW de potència calorífica, de planxa d'alumini, per a calefacció, de 3 bar de pressió,
producció d'aigua calenta sanitària , per a gas propà, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'ac-
cessoris, mural Col·locat

- Equipada per funcionar amb gas natural (20mbar) amb possibilitat de conversió a propà.
- Sortida de fums per connex ionar a xemeneia estanca o atmosfèrica tir forçat.
- Rendiment de combustió fins a un 110% .
- Baixes emissions contaminants: NOx <37 mg / kWh per MCA 45, 32 mg / kWh per MCA 65, 45
mg /kWh per MCA 90 i 46 mg / kWh per MCA 115
- Cos de caldera monobloc d'alumini-silici.
- Cremador de gas amb premescla total aire-gas, fabricat en acer INOX i revestit amb una superfície
de fibres metàlliques trenades, te una capacitat de modulació del 18%  al 100%  de la potència.
- Ventilador amb silenciador en l'aspiració d'aire.
- Subministrada amb purgador automàtic i sifó de desguàs.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
Potència útil mínima / màx ima (50/30ºC) = 13,3 / 65 kW
Potència útil mínima / màx ima (80/60ºC) = 12 / 61 kW
Rendiment de combustió (100%  Pn; Tm=70ºC) = 98,3%
Rendiment de combustió (100%  Pn; Tm=30ºC) = 104,6%
Rendiment de combustió (30%  Pn; Tm=30ºC) = 108,9%
Cabal nominal (AT=20ºK) = 2,62 m3/h
Cabal de fums mínim / màxim = 21 / 104 kg/h.
Pressió disponible a sortida de fums = 100 Pa
Dimensions caldera = 750 mm alt x  500 mm. ample x 500 mm. fons
Pes = 60 kg

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

01.02.01.02 u   Xemeneia modular D 100 mm                                       

Xemeneia modular de 100 mm de diàmetre nominal i 210 mm de diàmetre ex terior, estructura interior
de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inox idable 1.4301 (AISI 304), l'ex terior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat,
inlou suports i accessoris necessaris

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

01.02.01.03 u   Bomba circuladora alta eficència 4 m3/h - 8 mca                 

Bomba circuladora alta eficiència amb regulació de pressió diferencial integrada, rotor inundat per a
instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V , de
4,3 m3/h de cabal i 8 mcda, per a aigua entre -20 i 110ºC, amb connex ions roscades 11/4'', munta-
da entre tubs i amb totes les connex ions fetes

Pressuposts anteriors 1,00

1,00
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INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.02.01.04 u   Vàlvula seient 3 vies,rosca 1''1/4,kvs=16,16bar,r>15mm,fosa,serv

Vàlvula de regulació de seient de 3 v ies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar
de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa  i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a la vàl-
vula, instal·lada i connectada

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

01.02.01.05 u   Filtre colador,llautó,DN=1"1/2,PN=16bar,munt.roscat             

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de PN i muntat roscat

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

01.02.01.06 u   Sistema omplerta segons RITE DN 20                              

Sistema d'omplerta segons RITE DN20
inclou:
- desconector
- comptador aigua
- filtre
- manòmentre
- vàlvules esfera
- vàlvula retenció
tub i accessoris
complet i instal.lat.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

01.02.01.07 u   Vàlv.ret.disc+rosca,DN=1"1/2,execució normal,cos llautó,disc nil

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1"1/2, execució normal, cos de llautó, disc
de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inox idable 1.4301 (AISI 304), pressió màx ima 10
bar, temperatura màxima 100 °C, roscada

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

01.02.01.08 u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=10b

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Pressuposts anteriors 5,00

5,00

01.02.01.09 u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4",PN=16ba

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
3/4", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

01.02.01.10 u   Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/8",PN=25

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
3/8", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Pressuposts anteriors 2,00

2,00
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INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.02.01.11 u   Valv.equilib.rosca.d40mm,Kvs=19,2,ametall,preajust cabal,preses 

Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i
ajustada

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

01.02.01.12 u   Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat    

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

01.02.01.13 u   Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 65mm,<=120°C,col.rosc

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat
roscat

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

01.02.01.14 u   Dipòsit exp.25l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,co

Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màx ima 10
bar, amb connex ió de 3/4", col·locat roscat

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

01.02.01.15 u   Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1/2",P=3bar,temp=120°C,mu

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1/2", tara-
da a 3 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

01.02.01.16 u   Manig.EPDM+rosca,DN=1"1/2,cos cautx.EPDM+niló,rosca fosa maleabl

Maniguet antiv ibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, cos de cautxú EPDM reforçat
amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màx ima 10 bar, temperatura màxima 110
°C, roscat

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

01.02.01.17 u   Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"          

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat

Pressuposts anteriors 4,00

4,00

01.02.01.18 m   Tub Cu R250 (semidur),DN=42mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di

Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix , segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Pressuposts anteriors 30,00

30,00
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INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.02.01.19 m   Tub Cu R250 (semidur),DN=15mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di

Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix , segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Pressuposts anteriors 10,00

10,00

01.02.01.20 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=40

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Pressuposts anteriors 30,00

30,00

01.02.01.21 m   Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=120mm,g=0,6mm,dific.baix,superf

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de
gruix, amb grau de dificultat baix  i col·locat superficialment

Pressuposts anteriors 20,00

20,00

APARTAT 01.02.02 CLIMATITZADOR I  CONDUCTES                                       

01.02.02.01 u   UTA  CL                                                         

Unitat de tractament d'aire CL de volum variable, TECNIVEL o equivalent, construcció acústica i
per a EXTERIOR, amb panell de 50 mm. poliuretà densitat 43 kg / m3, Format per les següents sec-
cions i elements:
- Entrada d'aire retorn
- Filtre F5
- Secció de ventilació plug - fan amb variador electrònic de freqüència 6000 m3 / h - 100Pa
- RECUPARADOR de calor estàtic
- Comporta sortida d'aire per motoritzar (free cooling)
- Comporta entrada d'aire exterior ( hivern -3ºC)
- Filtre F5
- Bateria aigua calenta P = 55 kW per aigua 50ºC-40ºC
- Secció de ventilació plug - fan amb variador electrònic de freqüència 6000 m3 / h - 100 Pa
- Filtre F7
Subministrament i muntatge complet inclosa PP treballs de reglatge, suports accessoris, valvuleria
complementària, drenatges, connex ionat línies de potència, maniobra i control, petit material, conjunt
colocat, muntat, complet.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

01.02.02.02 u   Antivibrador metàlic 100 kgs.                                   

Antiv ibrador metàlic 100 kg.

Pressuposts anteriors 8,00

8,00

01.02.02.03 m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=600mm,g=1mm,autoconnect

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 1 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Pressuposts anteriors 26,00

26,00
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01.02.02.04 m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=500mm,g=1mm,autoconnect

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 1 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Pressuposts anteriors 7,50

7,50

01.02.02.05 m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=400mm,g=1mm,autoconnect

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 1 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Pressuposts anteriors 7,00

7,00

01.02.02.06 m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=300mm,g=1mm,autoconnect

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 1 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Pressuposts anteriors 5,00

5,00

01.02.02.07 m2  Aïllament tèrm.planxa escum.elastom.+Al p/aïllam.tèrm.conduct.,a

Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic
de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix , amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000, muntat exteriorment, adherit

Pressuposts anteriors 22,00

22,00

01.02.02.08 u   Tobera                                                          

Tobera esfèrica de llarg abast construit en alumini model                  registres, marcs de muntatge i
suport de planxa d'acer galvanitzat, muntat en conducte circular

Pressuposts anteriors 10,00

10,00

01.02.02.09 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,800x150mm

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
800x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix  sentit i fixada a
conducte circular, inclou accessoris de muntatge

Pressuposts anteriors 5,00

5,00
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INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   
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APARTAT 01.02.03 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA I  CONTROL                                

01.02.03.01 u   Quadre i instal·lació elèctrica                                 

Instal·lació elèctrica i distribució que inclou:
- Modificació i ampliació quadres de comandament i protecció, amb totes les proteccións i elements
necessaris.
- Presses de terra
- Línies de potència i maniobra fins a cada element. Inclou canalitzacions,  conductors lliures de CFC
, canals metàl·lics, caixes, mecanismes i accessoris, la p.p. de terminals de connex ió, soportació,
accessoris, rètols identificatius, senyalització de cablejat, bornes, petit material i material auxiliar.
- PP de cablejat bus de comunicació
- Esquemes i manuals de funcionament

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

01.02.03.02 u   Sistema de control                                              

Sistema de control tipus CLIMAKIT o equivalent
- controladors i reguladors
- sondes ambient, inmersió i exterior
- Mòduls de connex ió
- Pantalla v isualització
Inclou programació i posada en servei.
Instal·lació elèctrica de tots els punts de control
Instal·lat dins quadre elèctric IP65, amb diferencial, magneto tèrmic, presa de corrent amb tots els ac-
cessoris necessaris.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

APARTAT 01.02.04 INSTAL·LACIÓ GAS PROPÀ                                          

01.02.04.01 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=15mm,g=1,0mm,soldat capil.,dificult.mit

Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix  1,0 mm, segons norma
UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Pressuposts anteriors 10,00

10,00

01.02.04.02 u   Regulador GLP bixa pressió, entrada 2 bar - sortida 37g7cm2 10 k

Regulador GLP bixa pressió, entrada 2 bar - sortida 37g7cm2 10 kg/h, roscat, muntat entre tubs

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

01.02.04.03 u   Reix.ventilació plana alumini pint. 20x20cm,fix.mec.            

Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 20x20 cm, fixada mecànicament

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

01.02.04.04 u   Tija DN=25mm, tub PE 80 D=32mm-tub coure D=22mm                 

Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 25 mm de diàmetre nominal, amb transició tub de polie-
tilè PE 80 de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a
tub de coure de 22 mm, amb beina de protecció d'acer inox idable amb reblert de resina de poliuretà

Pressuposts anteriors 1,00

1,00
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01.02.04.05 u   Vàlvula gas DN15,rosca gas H G1/2'', junt pla M G3/4''          

Vàlvula de pas de gas de 15 mm de DN, amb connex ió rosca gas femella G 1/2'' i junt pla mascle
G 3/4'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

APARTAT 01.02.05 AJUDES SALA POLIVALENT                                          

01.02.05.01 u   Treballs i ajudes de paleta                                     

Treballa i ajudes de paleta, pintor i cerraller:
Inclou:
* Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en paraments.
* Col.locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels suports.
* Construcció de bancades construïdes amb perfileria metàl.lica o formigó per a col.locació d'equips
de instal.lacions i calderes
* Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
* Obertura de forats de ventilació.
* Descàrrega i elevació de materials a obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
* Pintat de parament horitzontal i vertical, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segella-
dora i dues d'acabat (tota la sala de calderes)
* Repasos de pintura en general
* Instal·lació desguas

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

SUBCAPITOL 01.03 BAR                                                             
APARTAT 01.03.01 CONDICIONADORS D'AIRE                                           

01.03.01.01 u   Bomba part.casset.,9,5 kW,DAIKIN mod CQSG100F                   

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus cassette, DAIKIN mod
CQSG100F o equivalent, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrí-
fug, comandament a distància i termòstat, de 4 v ies de sortida d'aire, de 8,5 a 10,5 kW de potència
tèrmica aprox imada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 com-
pressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410a, col·locada inclou suports unitat interior i exterior, pp de
desguas fins baixant més pròxim.

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

01.03.01.02 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8",g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà

Tub de coure R220 (recuit) 3/8 " de diàmetre nominal i de gruix  0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Pressuposts anteriors 30,00

30,00

01.03.01.03 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8",g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà

Tub de coure R220 (recuit) 5/8 " de diàmetre nominal i de gruix  0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Pressuposts anteriors 30,00
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30,00

01.03.01.04 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=10mm,g=13

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Pressuposts anteriors 30,00

30,00

01.03.01.05 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=13

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Pressuposts anteriors 30,00

30,00

APARTAT 01.03.02 VENTILACIÓ                                                      

01.03.02.01 u   Extractor heliocentrífug,monofàsic 230V,D=150mm,cabal=535m3/h,co

Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 150 mm de diàmetre i 535 m3/h de cabal màxim
d'aire, col·locat en conducte

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

01.03.02.02 m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,8mm,autoconne

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Pressuposts anteriors 12,00

12,00

01.03.02.03 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,400x200mm

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

01.03.02.04 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,300x150mm

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
300x150 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Pressuposts anteriors 2,00

2,00
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AMIDAMENTS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

APARTAT 01.03.03 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA                                          

01.03.03.01 u   Quadre i instal·lació elèctrica                                 

Instal·lació elèctrica d'alimentació i interconnexió elèctrica unitats de climatització i ventalició que in-
clou:
- Ampliació quadre de comandament i protecció existent, amb totes les proteccións i elements neces-
saris.
- Línies de potència i maniobra fins a cada element. Inclou canalitzacions,  conductors lliures de CFC
, canals metàl·lics, caixes, mecanismes i accessoris, la p.p. de terminals de connex ió, soportació,
accessoris, rètols identificatius, senyalització de cablejat, bornes, petit material i material auxiliar.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

APARTAT 01.03.04 AJUDES BAR                                                      

01.03.04.01 u   Treballs i ajudes de paleta bar                                 

Treballa i ajudes de paleta, pintor i cerraller:
Inclou:
* Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en paraments parets i soatres
* Col.locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels suports.
* Construcció de bancades construïdes amb perfileria metàl.lica o formigó per a col.locació d'equips
de instal.lacions i calderes
* Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
* Obertura de forats de ventilació.
* Descàrrega i elevació de materials a obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
* Pintat de parament horitzontal i vertical, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segella-
dora i dues d'acabat (tota la sala de calderes)
* Repasos de pintura en general
* Instal·lació desguas

Pressuposts anteriors 1,00

1,00
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI UD RESUM IMPORT

CAPITOL 01 LOT 1-CALEFACCIÓ                                                
SUBCAPITOL 01.01 SALA POLIVALENT                                                 
APARTAT 01.01.01 CALDERA I CIRCUIT HIDRÀULIC                                     
01.01.01.01 u   Caldera estanca,condens. marca DE DIETRICH mod. INNOVES MCA PRO 

Caldera estanca de condensació de gas marca DE DIETRICH mod. INNOVES MCA PRO 65 o equiv alent de 65
kW de potència calorífica, de planx a d'alumini, per a calefacció, de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sa-
nitària , per a gas propà, amb v àlv ules, v as d'ex pansió i conjunt d'accessoris, mural Col·locat

- Equipada per funcionar amb gas natural (20mbar) amb possibilitat de conversió a propà.
- Sortida de fums per connex ionar a x emeneia estanca o atmosfèrica tir forçat.
- Rendiment de combustió fins a un 110%.
- Baix es emissions contaminants: NOx  <37 mg / kWh per MCA 45, 32 mg / kWh per MCA 65, 45 mg /kWh per
MCA 90 i 46 mg / kWh per MCA 115
- Cos de caldera monobloc d'alumini-silici.
- Cremador de gas amb premescla total aire-gas, fabricat en acer INOX i rev estit amb una superfície de fibres me-
tàlliques trenades, te una capacitat de modulació del 18% al 100% de la potència.
- Ventilador amb silenciador en l'aspiració d'aire.
- Subministrada amb purgador automàtic i sifó de desguàs.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
Potència útil mínima / màx ima (50/30ºC) = 13,3 / 65 kW
Potència útil mínima / màx ima (80/60ºC) = 12 / 61 kW
Rendiment de combustió (100% Pn; Tm=70ºC) = 98,3%
Rendiment de combustió (100% Pn; Tm=30ºC) = 104,6%
Rendiment de combustió (30% Pn; Tm=30ºC) = 108,9%
Cabal nominal (AT=20ºK) = 2,62 m3/h
Cabal de fums mínim / màx im = 21 / 104 kg/h.
Pressió disponible a sortida de fums = 100 Pa
Dimensions caldera = 750 mm alt x  500 mm. ample x  500 mm. fons
Pes = 60 kg

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.280,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

01.01.01.02 u   Xemeneia modular D 100 mm                                       

Xemeneia modular de 100 mm de diàmetre nominal i 210 mm de diàmetre ex terior, estructura interior de doble pa-
ret amb aïllament, l'interior d'acer inox idable 1.4301 (AISI 304), l'ex terior d'acer inox idable 1.4301 (AISI 304) i aïlla-
ment tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat, inlou suports i accessoris necessaris

TOTAL PARTIDA .................................................... 724,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

01.01.01.03 u   Bomba circuladora alta eficència 4 m3/h - 8 mca                 

Bomba circuladora alta eficiència amb regulació de pressió diferencial integrada, rotor inundat per a instal·lacions de
calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V , de 4,3 m3/h de cabal i 8 mcda,
per a aigua entre -20 i 110ºC, amb connex ions roscades 11/4'', muntada entre tubs i amb totes les connex ions fe-
tes

TOTAL PARTIDA .................................................... 699,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

01.01.01.04 u   Vàlvula seient 3 vies,rosca 1''1/4,kvs=16,16bar,r>15mm,fosa,serv

Vàlv ula de regulació de seient de 3 v ies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kv s=16, de 16 bar de PN, recor-
regut mínim de 15 mm, cos de fosa  i serv omotor de seny al de 0-10V, acoblat a la v àlv ula, instal·lada i connecta-
da

TOTAL PARTIDA .................................................... 409,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NOU EUROS amb VINT CÈNTIMS

01.01.01.05 u   Filtre colador,llautó,DN=1"1/2,PN=16bar,munt.roscat             

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de PN i muntat roscat

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI UD RESUM IMPORT

01.01.01.06 u   Sistema omplerta segons RITE DN 20                              

Sistema d'omplerta segons RITE DN20
inclou:
- desconector
- comptador aigua
- filtre
- manòmentre
- v àlv ules esfera
- v àlv ula retenció
tub i accessoris
complet i instal.lat.

TOTAL PARTIDA .................................................... 347,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb TRES CÈNTIMS

01.01.01.07 u   Vàlv.ret.disc+rosca,DN=1"1/2,execució normal,cos llautó,disc nil

Vàlv ula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1"1/2, ex ecució normal, cos de llautó, disc de niló, seient
de cautx ú nitril (NBR), molla d'acer inox idable 1.4301 (AISI 304), pressió màx ima 10 bar, temperatura màx ima 100
°C, roscada

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

01.01.01.08 u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=10b

Vàlv ula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

01.01.01.09 u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4",PN=16ba

Vàlv ula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

01.01.01.10 u   Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/8",PN=25

Vàlv ula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/8", de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

01.01.01.11 u   Valv.equilib.rosca.d40mm,Kvs=19,2,ametall,preajust cabal,preses 

Vàlv ula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kv s=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de ca-
bal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

01.01.01.12 u   Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat    

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

01.01.01.13 u   Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 65mm,<=120°C,col.rosc

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat roscat

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

01.01.01.14 u   Dipòsit exp.25l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,co

Dipòsit d'ex pansió de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màx ima 10 bar, amb
connex ió de 3/4", col·locat roscat

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI UD RESUM IMPORT

01.01.01.15 u   Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1/2",P=3bar,temp=120°C,mu

Vàlv ula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connex ió femella-femella de diàmetre 1/2", tarada a 3 bar, de
temperatura màx ima 120°C, muntada superficialment

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

01.01.01.16 u   Manig.EPDM+rosca,DN=1"1/2,cos cautx.EPDM+niló,rosca fosa maleabl

Maniguet antiv ibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, cos de cautx ú EPDM reforçat amb niló, ros-
ca de connex ió de fosa maleable, pressió màx ima 10 bar, temperatura màx ima 110 °C, roscat

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

01.01.01.17 u   Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"          

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició v ertical i v àlv ula d'obturació incorporada, amb rosca de
3/8" de diàmetre, roscat

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

01.01.01.18 m   Tub Cu R250 (semidur),DN=42mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di

Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix , segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

01.01.01.19 m   Tub Cu R250 (semidur),DN=15mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di

Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix , segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

01.01.01.20 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=40

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre ex terior 42 mm, de 40 mm de gruix , amb un factor de resistència a la difusió del v apor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

01.01.01.21 m   Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=120mm,g=0,6mm,dific.baix,superf

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix , amb grau
de dificultat baix  i col·locat superficialment

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI UD RESUM IMPORT

APARTAT 01.01.02 CLIMATITZADOR I  CONDUCTES                                       
01.01.02.01 u   UTA  CL                                                         

Unitat de tractament d'aire CL de v olum v ariable, TECNIVEL o equiv alent, construcció acústica i per a EXTERIOR,
amb panell de 50 mm. poliuretà densitat 43 kg / m3, Format per les següents seccions i elements:
- Entrada d'aire retorn
- Filtre F5
- Secció de v entilació plug - fan amb v ariador electrònic de freqüència 6000 m3 / h - 100Pa
- RECUPARADOR de calor estàtic
- Comporta sortida d'aire per motoritzar (free cooling)
- Comporta entrada d'aire ex terior ( hiv ern -3ºC)
- Filtre F5
- Bateria aigua calenta P = 55 kW per aigua 50ºC-40ºC
- Secció de v entilació plug - fan amb v ariador electrònic de freqüència 6000 m3 / h - 100 Pa
- Filtre F7
Subministrament i muntatge complet inclosa PP treballs de reglatge, suports accessoris, v alv uleria complementà-
ria, drenatges, connex ionat línies de potència, maniobra i control, petit material, conjunt colocat, muntat, complet.

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.607,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU MIL SIS-CENTS SET EUROS amb ONZE CÈNTIMS

01.01.02.02 u   Antivibrador metàlic 100 kgs.                                   

Antiv ibrador metàlic 100 kg.

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

01.01.02.03 m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=600mm,g=1mm,autoconnect

Conducte llis circular de planxa d'acer galv anitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  1 mm, auto-
connectable, muntat superficialment

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.01.02.04 m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=500mm,g=1mm,autoconnect

Conducte llis circular de planxa d'acer galv anitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  1 mm, auto-
connectable, muntat superficialment

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

01.01.02.05 m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=400mm,g=1mm,autoconnect

Conducte llis circular de planxa d'acer galv anitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  1 mm, auto-
connectable, muntat superficialment

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

01.01.02.06 m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=300mm,g=1mm,autoconnect

Conducte llis circular de planxa d'acer galv anitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  1 mm, auto-
connectable, muntat superficialment

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

01.01.02.07 m2  Aïllament tèrm.planxa escum.elastom.+Al p/aïllam.tèrm.conduct.,a

Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica amb rev estiment d'alumini per a aïllament tèrmic de conduc-
tes, autoadhesiv a, de 30 mm de gruix , amb un factor de resistència a la difusió del v apor d'aigua >= 5000, muntat
ex teriorment, adherit

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

01.01.02.08 u   Tobera                                                          

Tobera esfèrica de llarg abast construit en alumini model                  registres, marcs de muntatge i suport de plan-
x a d'acer galv anitzat, muntat en conducte circular

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI UD RESUM IMPORT

01.01.02.09 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,800x150mm

Reix eta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fix es horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 800x150 mm, d'a-
letes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix  sentit i fix ada a conducte circular, inclou acces-
soris de muntatge

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

APARTAT 01.01.03 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA I  CONTROL                                
01.01.03.01 u   Quadre i instal·lació elèctrica                                 

Instal·lació elèctrica i distribució que inclou:
- Modificació i ampliació quadres de comandament i protecció, amb totes les proteccións i elements necessaris.
- Presses de terra
- Línies de potència i maniobra fins a cada element. Inclou canalitzacions,  conductors lliures de CFC , canals me-
tàl·lics, caix es, mecanismes i accessoris, la p.p. de terminals de connex ió, soportació, accessoris, rètols identifi-
catius, seny alització de cablejat, bornes, petit material i material aux iliar.
- PP de cablejat bus de comunicació
- Esquemes i manuals de funcionament

TOTAL PARTIDA .................................................... 786,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS

01.01.03.02 u   Sistema de control                                              

Sistema de control tipus CLIMAKIT o equiv alent
- controladors i reguladors
- sondes ambient, inmersió i ex terior
- Mòduls de connex ió
- Pantalla v isualització
Inclou programació i posada en serv ei.
Instal·lació elèctrica de tots els punts de control
Instal·lat dins quadre elèctric IP65, amb diferencial, magneto tèrmic, presa de corrent amb tots els accessoris ne-
cessaris.

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.746,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

APARTAT 01.01.04 INSTAL·LACIÓ GAS PROPÀ                                          
01.01.04.01 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=15mm,g=1,0mm,soldat capil.,dificult.mit

Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix  1,0 mm, segons norma UNE-EN 13348, sol-
dat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

01.01.04.02 u   Regulador GLP bixa pressió, entrada 2 bar - sortida 37g7cm2 10 k

Regulador GLP bix a pressió, entrada 2 bar - sortida 37g7cm2 10 kg/h, roscat, muntat entre tubs

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

01.01.04.03 u   Reix.ventilació plana alumini pint. 20x20cm,fix.mec.            

Reix eta de v entilació plana alumini pintada de 20x20 cm, fix ada mecànicament

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

01.01.04.04 u   Tija DN=25mm, tub PE 80 D=32mm-tub coure D=22mm                 

Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 25 mm de diàmetre nominal, amb transició tub de polietilè PE 80 de
32 mm de diàmetre nominal ex terior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub de coure de 22 mm, amb
beina de protecció d'acer inox idable amb reblert de resina de poliuretà

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

01.01.04.05 u   Vàlvula gas DN15,rosca gas H G1/2'', junt pla M G3/4''          

Vàlv ula de pas de gas de 15 mm de DN, amb connex ió rosca gas femella G 1/2'' i junt pla mascle G 3/4'', amb
obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI UD RESUM IMPORT

APARTAT 01.01.05 AJUDES SALA POLIVALENT                                          
01.01.05.01 u   Treballs i ajudes de paleta                                     

Treballa i ajudes de paleta, pintor i cerraller:
Inclou:
* Replanteig i marcatge en obra abans d'ex ecutar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en paraments.
* Col.locació i muntatge de passamurs.
* Fix ació dels suports.
* Construcció de bancades construïdes amb perfileria metàl.lica o formigó per a col.locació d'equips de instal.la-
cions i calderes
* Col.locació i acabat de caix es per a elements encastats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
* Obertura de forats de v entilació.
* Descàrrega i elev ació de materials a obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
* Pintat de parament horitzontal i v ertical, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat (tota la sala de calderes)
* Repasos de pintura en general
* Instal·lació desguas

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.582,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb SIS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.02 BAR                                                             
APARTAT 01.02.01 CONDICIONADORS D'AIRE                                           
01.02.01.01 u   Bomba part.casset.,9,5 kW,DAIKIN mod CQSG100F                   

Bomba de calor partida d'ex pansió directa amb condensació per aire de tipus cassette, DAIKIN mod CQSG100F o
equiv alent, unitat ex terior amb v entiladors ax ials, 1 unitat interior amb v entilador centrífug, comandament a distàn-
cia i termòstat, de 4 v ies de sortida d'aire, de 8,5 a 10,5 kW de potència tèrmica aprox imada tant en fred com en
calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410a, col·locada
inclou suports unitat interior i ex terior, pp de desguas fins baix ant més pròx im.

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.250,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

01.02.01.02 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8",g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà

Tub de coure R220 (recuit) 3/8 " de diàmetre nominal i de gruix  0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SIS CÈNTIMS

01.02.01.03 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8",g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà

Tub de coure R220 (recuit) 5/8 " de diàmetre nominal i de gruix  0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

01.02.01.04 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=10mm,g=13

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre ex terior 10 mm, de 13 mm de gruix , amb un factor de resistència a la difusió del v apor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

01.02.01.05 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=13

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre ex terior 15 mm, de 13 mm de gruix , amb un factor de resistència a la difusió del v apor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI UD RESUM IMPORT

APARTAT 01.02.02 VENTILACIÓ                                                      
01.02.02.01 u   Extractor heliocentrífug,monofàsic 230V,D=150mm,cabal=535m3/h,co

Ex tractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 150 mm de diàmetre i 535 m3/h de cabal màx im d'aire, col·lo-
cat en conducte

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-UN EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.02.02.02 m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,8mm,autoconne

Conducte llis circular de planxa d'acer galv anitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,8 mm, au-
toconnectable, muntat superficialment

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.02.02.03 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,400x200mm

Reix eta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fix es horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'a-
letes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fix ada al bastiment

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

01.02.02.04 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,300x150mm

Reix eta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fix es horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x150 mm, d'a-
letes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fix ada al bastiment

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

APARTAT 01.02.03 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA                                          
01.02.03.01 u   Quadre i instal·lació elèctrica                                 

Instal·lació elèctrica d'alimentació i interconnex ió elèctrica unitats de climatització i v entalició que inclou:
- Ampliació quadre de comandament i protecció ex istent, amb totes les proteccións i elements necessaris.
- Línies de potència i maniobra fins a cada element. Inclou canalitzacions,  conductors lliures de CFC , canals me-
tàl·lics, caix es, mecanismes i accessoris, la p.p. de terminals de connex ió, soportació, accessoris, rètols identifi-
catius, seny alització de cablejat, bornes, petit material i material aux iliar.

TOTAL PARTIDA .................................................... 565,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

APARTAT 01.02.04 AJUDES BAR                                                      
01.02.04.01 u   Treballs i ajudes de paleta bar                                 

Treballa i ajudes de paleta, pintor i cerraller:
Inclou:
* Replanteig i marcatge en obra abans d'ex ecutar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en paraments parets i soatres
* Col.locació i muntatge de passamurs.
* Fix ació dels suports.
* Construcció de bancades construïdes amb perfileria metàl.lica o formigó per a col.locació d'equips de instal.la-
cions i calderes
* Col.locació i acabat de caix es per a elements encastats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
* Obertura de forats de v entilació.
* Descàrrega i elev ació de materials a obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
* Pintat de parament horitzontal i v ertical, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat (tota la sala de calderes)
* Repasos de pintura en general
* Instal·lació desguas

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb UN CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01 LOT 1-CALEFACCIÓ                                                
SUBCAPITOL 01.01 SALA POLIVALENT                                                 
APARTAT 01.01.01 CALDERA I CIRCUIT HIDRÀULIC                                     
01.01.01.01 u   Caldera estanca,condens. marca DE DIETRICH mod. INNOVES MCA PRO 

Caldera estanca de condensació de gas marca DE DIETRICH mod. INNOVES MCA PRO 65 o equivalent de
65 kW de potència calorífica, de planxa d'alumini, per a calefacció, de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta
sanitària , per a gas propà, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural Col·locat

- Equipada per funcionar amb gas natural (20mbar) amb possibilitat de conversió a propà.
- Sortida de fums per connex ionar a xemeneia estanca o atmosfèrica tir forçat.
- Rendiment de combustió fins a un 110% .
- Baixes emissions contaminants: NOx <37 mg / kWh per MCA 45, 32 mg / kWh per MCA 65, 45 mg /kWh per
MCA 90 i 46 mg / kWh per MCA 115
- Cos de caldera monobloc d'alumini-silici.
- Cremador de gas amb premescla total aire-gas, fabricat en acer INOX i revestit amb una superfície de fibres me-
tàlliques trenades, te una capacitat de modulació del 18%  al 100%  de la potència.
- Ventilador amb silenciador en l'aspiració d'aire.
- Subministrada amb purgador automàtic i sifó de desguàs.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
Potència útil mínima / màx ima (50/30ºC) = 13,3 / 65 kW
Potència útil mínima / màx ima (80/60ºC) = 12 / 61 kW
Rendiment de combustió (100%  Pn; Tm=70ºC) = 98,3%
Rendiment de combustió (100%  Pn; Tm=30ºC) = 104,6%
Rendiment de combustió (30%  Pn; Tm=30ºC) = 108,9%
Cabal nominal (AT=20ºK) = 2,62 m3/h
Cabal de fums mínim / màxim = 21 / 104 kg/h.
Pressió disponible a sortida de fums = 100 Pa
Dimensions caldera = 750 mm alt x  500 mm. ample x 500 mm. fons
Pes = 60 kg

A012G000     8,000 h   Oficial 1a calefactor                                           21,77 174,16

A013G000     8,000 h   Ajudant calefactor                                              18,65 149,20

BE228DCA     1,000 u   Caldera est.condens.,63-68kW,planx a Al,p/calef.,3bar,producc.ACS 2.952,60 2.952,60

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    323,40 4,85

TOTAL PARTIDA.................................................. 3.280,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

01.01.01.02 u   Xemeneia modular D 100 mm                                       

Xemeneia modular de 100 mm de diàmetre nominal i 210 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret
amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'ex terior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïlla-
ment tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat, inlou suports i accessoris necessaris

A012G000     4,000 h   Oficial 1a calefactor                                           21,77 87,08

A013G000     4,000 h   Ajudant calefactor                                              18,65 74,60

BE41B152     9,000 u   Mòdul recte llarg,p/x emeneia ind.,DN=150mm,doble paret+aïllament 53,04 477,36

BEW4S251     3,300 u   Suport intermedi p/x emeneia.mod.metàl. D.ex t.=210mm,1.4301 (AISI 13,06 43,10

BEY41150     9,000 u   P.p.elem.munt.x em.mo,D.ex t.=210mm                               4,26 38,34

A%AUX0010250 2,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    161,70 4,04

TOTAL PARTIDA.................................................. 724,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.01.01.03 u   Bomba circuladora alta eficència 4 m3/h - 8 mca                 

Bomba circuladora alta eficiència amb regulació de pressió diferencial integrada, rotor inundat per a instal·lacions de
calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V , de 4,3 m3/h de cabal i 8 mcda,
per a aigua entre -20 i 110ºC, amb connex ions roscades 11/4'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fe-
tes

A012M000     2,000 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 39,98

A013M000     2,000 h   Ajudant muntador                                                17,16 34,32

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    74,30 1,11

BNL1ZB00     1,000 u   Bomba circuladora alta eficència 4 m3/h - 8 mca                 624,29 624,29

TOTAL PARTIDA.................................................. 699,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

01.01.01.04 u   Vàlvula seient 3 vies,rosca 1''1/4,kvs=16,16bar,r>15mm,fosa,serv

Vàlvula de regulació de seient de 3 v ies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN, recor-
regut mínim de 15 mm, cos de fosa  i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

A012M000     0,350 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 7,00

A013M000     0,350 h   Ajudant muntador                                                17,16 6,01

BN713745     1,000 u   Vàlv ula seient 3 v ies,rosca 1''1/4,kv s=16,16bar,r>15mm,fosa,serv 395,99 395,99

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,00 0,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 409,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NOU EUROS amb VINT CÈNTIMS

01.01.01.05 u   Filtre colador,llautó,DN=1"1/2,PN=16bar,munt.roscat             

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de PN i muntat roscat

A012M000     0,300 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 6,00

A013M000     0,300 h   Ajudant muntador                                                17,16 5,15

BNE18300     1,000 u   Filtre colador rosca,llautó,DN=1"1/2,PN=16bar                   19,12 19,12

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    11,20 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.01.01.06 u   Sistema omplerta segons RITE DN 20                              

Sistema d'omplerta segons RITE DN20
inclou:
- desconector
- comptador aigua
- filtre
- manòmentre
- vàlvules esfera
- vàlvula retenció
tub i accessoris
complet i instal.lat.

A012G000     4,000 h   Oficial 1a calefactor                                           21,77 87,08

A013G000     4,000 h   Ajudant calefactor                                              18,65 74,60

%AUX001      3,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    161,70 4,85

BEU0Z001     1,000 u   Sistema d'omplerta segons RITE DN20                             180,50 180,50

TOTAL PARTIDA.................................................. 347,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb TRES CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.01.01.07 u   Vàlv.ret.disc+rosca,DN=1"1/2,execució normal,cos llautó,disc nil

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1"1/2, execució normal, cos de llautó, disc de niló, seient
de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inox idable 1.4301 (AISI 304), pressió màx ima 10 bar, temperatura màxima
100 °C, roscada

A012M000     0,375 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 7,50

A013M000     0,375 h   Ajudant muntador                                                17,16 6,44

BN841181     1,000 u   Vàlv .ret.disc+rosca,DN= 1"1/2,ex ecució normal,cos llautó,disc ni 9,81 9,81

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,90 0,21

TOTAL PARTIDA.................................................. 23,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

01.01.01.08 u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=10b

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 5,00

A013M000     0,250 h   Ajudant muntador                                                17,16 4,29

BN318320     1,000 u   Vàlv ula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=10b 35,72 35,72

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    9,30 0,14

TOTAL PARTIDA.................................................. 45,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

01.01.01.09 u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4",PN=16ba

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

A012M000     0,165 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 3,30

A013M000     0,165 h   Ajudant muntador                                                17,16 2,83

BN315420     1,000 u   Vàlv ula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4",PN=16ba 13,27 13,27

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    6,10 0,09

TOTAL PARTIDA.................................................. 19,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

01.01.01.10 u   Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/8",PN=25

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/8", de 25 bar de
PN i preu alt, muntada superficialment

A012M000     0,165 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 3,30

A013M000     0,165 h   Ajudant muntador                                                17,16 2,83

BN313720     1,000 u   Vàlv ula esfera manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/8",PN=25 2,01 2,01

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    6,10 0,09

TOTAL PARTIDA.................................................. 8,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

01.01.01.11 u   Valv.equilib.rosca.d40mm,Kvs=19,2,ametall,preajust cabal,preses 

Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de ca-
bal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

A012M000     0,400 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 8,00

A013M000     0,400 h   Ajudant muntador                                                17,16 6,86

BNC11050     1,000 u   Vàl.equilib.rosca.d40mm,Kvs=19,2,ametall,preajust cabal,preses p 35,41 35,41

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    14,90 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................. 50,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.01.01.12 u   Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat    

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 5,00

BEU6U001     1,000 u   Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'           9,15 9,15

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    5,00 0,08

TOTAL PARTIDA.................................................. 14,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

01.01.01.13 u   Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 65mm,<=120°C,col.rosc

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat roscat

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 5,00

BEU52555     1,000 u   Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 65mm,<=120°C         8,79 8,79

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    5,00 0,08

TOTAL PARTIDA.................................................. 13,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

01.01.01.14 u   Dipòsit exp.25l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,co

Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màx ima 10 bar, amb con-
nex ió de 3/4", col·locat roscat

A012G000     0,250 h   Oficial 1a calefactor                                           21,77 5,44

A013G000     0,250 h   Ajudant calefactor                                              18,65 4,66

BEU41631     1,000 u   Dipòsit ex p.25l,planx a acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,co 46,35 46,35

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    10,10 0,15

TOTAL PARTIDA.................................................. 56,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

01.01.01.15 u   Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1/2",P=3bar,temp=120°C,mu

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1/2", tarada a 3 bar, de
temperatura màx ima 120°C, muntada superficialment

A012M000     0,165 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 3,30

A013M000     0,165 h   Ajudant muntador                                                17,16 2,83

BNF51321     1,000 u   Vàlv .seg.ACS+rosca,llautó,connex .H-H,D=1/2",P=3bar,temp=120°C   3,11 3,11

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    6,10 0,09

TOTAL PARTIDA.................................................. 9,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

01.01.01.16 u   Manig.EPDM+rosca,DN=1"1/2,cos cautx.EPDM+niló,rosca fosa maleabl

Maniguet antiv ibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, ros-
ca de connex ió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màx ima 110 °C, roscat

A012M000     0,300 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 6,00

A013M000     0,300 h   Ajudant muntador                                                17,16 5,15

BFM25830     1,000 u   Manig.EPDM+rosca,DN=1"1/2,cos cautx .EPDM+niló,rosca fosa
maleabl

17,08 17,08

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    11,20 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................. 28,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

01.01.01.17 u   Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"          

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de
3/8" de diàmetre, roscat

A012G000     0,300 h   Oficial 1a calefactor                                           21,77 6,53

A013G000     0,075 h   Ajudant calefactor                                              18,65 1,40

BEU11113     1,000 u   Purgador automàt.aire,llautó,v ert.+v àlv ula obt.,D=3/8"          6,48 6,48

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    7,90 0,12

TOTAL PARTIDA.................................................. 14,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.01.01.18 m   Tub Cu R250 (semidur),DN=42mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di

Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 4,00

A013M000     0,200 h   Ajudant muntador                                                17,16 3,43

B0A75G00     0,400 u   Abraçadora plàstica,d/int.=42mm                                 0,62 0,25

BF52C300     1,000 m   Tub Cu R250 (semidur),DN=42mm,g=1mm,UNE-EN 1057               x   1,02 7,87 8,03

BFW52CB0     0,300 u   Acc.tub coureDN=42mm, p/ soldar capil·lar.                      2,87 0,86

BFY5AC00     1,000 u   Pp.elem.munt.,tub Cu sanit. DN=42mm,p/soldar per capilaritat    0,44 0,44

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    7,40 0,11

TOTAL PARTIDA.................................................. 17,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

01.01.01.19 m   Tub Cu R250 (semidur),DN=15mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di

Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,120 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 2,40

A013M000     0,120 h   Ajudant muntador                                                17,16 2,06

B0A75X00     0,500 u   Abraçadora plàstica,d/int.=15mm                                 0,24 0,12

BF526300     1,000 m   Tub Cu R250 (semidur),DN=15mm,g=1mm,UNE-EN 1057               x   1,02 2,57 2,62

BFW526B0     0,300 u   Acc.tub coureDN=15mm, p/ soldar capil·lar.                      0,97 0,29

BFY5A600     1,000 u   Pp.elem.munt.,tub Cu sanit. DN=15mm,p/soldar per capilaritat    0,16 0,16

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    4,50 0,07

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

01.01.01.20 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=40

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000     0,110 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 2,20

A013M000     0,110 h   Ajudant muntador                                                17,16 1,89

BFQ33ECA     1,000 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=40 x   1,02 7,90 8,06

BFYQ3090     1,000 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=40mm                       0,24 0,24

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    4,10 0,06

TOTAL PARTIDA.................................................. 12,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

01.01.01.21 m   Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=120mm,g=0,6mm,dific.baix,superf

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix , amb grau
de dificultat baix i col·locat superficialment

A012M000     0,130 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 2,60

A013M000     0,130 h   Ajudant muntador                                                17,16 2,23

BFR11610     1,000 m   Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=120mm,g=0,6mm                 x   1,02 3,93 4,01

BFWR1161     0,150 u   Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=120mm,g=0,6mm          5,62 0,84

BFYR1161     0,500 u   Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=120mm,g=0,6mm                  0,74 0,37

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    4,80 0,07

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

APARTAT 01.01.02 CLIMATITZADOR I  CONDUCTES                                       
01.01.02.01 u   UTA  CL                                                         

Unitat de tractament d'aire CL de volum variable, TECNIVEL o equivalent, construcció acústica i per a EXTE-
RIOR, amb panell de 50 mm. poliuretà densitat 43 kg / m3, Format per les següents seccions i elements:
- Entrada d'aire retorn
- Filtre F5
- Secció de ventilació plug - fan amb variador electrònic de freqüència 6000 m3 / h - 100Pa
- RECUPARADOR de calor estàtic
- Comporta sortida d'aire per motoritzar (free cooling)
- Comporta entrada d'aire exterior ( hivern -3ºC)
- Filtre F5
- Bateria aigua calenta P = 55 kW per aigua 50ºC-40ºC
- Secció de ventilació plug - fan amb variador electrònic de freqüència 6000 m3 / h - 100 Pa
- Filtre F7
Subministrament i muntatge complet inclosa PP treballs de reglatge, suports accessoris, valvuleria complementària,
drenatges, connexionat línies de potència, maniobra i control, petit material, conjunt colocat, muntat, complet.

BEJTCL00     1,000 u   UTA  CL                                                         9.443,00 9.443,00

A012G000     4,000 h   Oficial 1a calefactor                                           21,77 87,08

A013G000     4,000 h   Ajudant calefactor                                              18,65 74,60

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    161,70 2,43

TOTAL PARTIDA.................................................. 9.607,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU MIL SIS-CENTS SET EUROS amb ONZE CÈNTIMS

01.01.02.02 u   Antivibrador metàlic 100 kgs.                                   

Antiv ibrador metàlic 100 kg.

A013M000     0,100 h   Ajudant muntador                                                17,16 1,72

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 2,00

BNZL5100     1,000 u   Antiv ibrador metàlic 100kg                                      8,55 8,55

TOTAL PARTIDA.................................................. 12,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

01.01.02.03 m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=600mm,g=1mm,autoconnect

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  1 mm, au-
toconnectable, muntat superficialment

A012G000     0,900 h   Oficial 1a calefactor                                           21,77 19,59

A013G000     0,900 h   Ajudant calefactor                                              18,65 16,79

BE42QJ41     1,000 m   Conducte llis circ. de planx a ac.galv .,D=600mm,g=1mm,autoconnect x   1,02 34,97 35,67

BEW4E001     0,330 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=600mm                        11,94 3,94

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    36,40 0,55

TOTAL PARTIDA.................................................. 76,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.01.02.04 m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=500mm,g=1mm,autoconnect

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  1 mm, au-
toconnectable, muntat superficialment

A012G000     0,900 h   Oficial 1a calefactor                                           21,77 19,59

A013G000     0,900 h   Ajudant calefactor                                              18,65 16,79

BE42QG41     1,000 m   Conducte llis circ. de planx a ac.galv .,D=500mm,g=1mm,autoconnect x   1,02 30,18 30,78

BEW4D000     0,330 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=500mm                        10,36 3,42

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    36,40 0,55

TOTAL PARTIDA.................................................. 71,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.01.02.05 m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=400mm,g=1mm,autoconnect

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  1 mm, au-
toconnectable, muntat superficialment

A012G000     0,900 h   Oficial 1a calefactor                                           21,77 19,59

A013G000     0,900 h   Ajudant calefactor                                              18,65 16,79

BE42QB41     1,000 m   Conducte llis circ. de planx a ac.galv .,D=400mm,g=1mm,autoconnect x   1,02 23,96 24,44

BEW4B000     0,330 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=400mm                        8,81 2,91

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    36,40 0,55

TOTAL PARTIDA.................................................. 64,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

01.01.02.06 m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=300mm,g=1mm,autoconnect

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  1 mm, au-
toconnectable, muntat superficialment

A012G000     0,650 h   Oficial 1a calefactor                                           21,77 14,15

A013G000     0,650 h   Ajudant calefactor                                              18,65 12,12

BE42QC41     1,000 m   Conducte llis circ. de planx a ac.galv .,D=300mm,g=1mm,autoconnect x   1,02 17,14 17,48

BEW49002     0,330 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=300mm                        6,94 2,29

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    26,30 0,39

TOTAL PARTIDA.................................................. 46,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

01.01.02.07 m2  Aïllament tèrm.planxa escum.elastom.+Al p/aïllam.tèrm.conduct.,a

Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic de conductes,
autoadhesiva, de 30 mm de gruix , amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, muntat ex te-
riorment, adherit

A012G000     0,160 h   Oficial 1a calefactor                                           21,77 3,48

A013G000     0,160 h   Ajudant calefactor                                              18,65 2,98

B7CJ14C0     1,000 m2  Planxa escum.elastom.+Al p/aïllam.tèrm.conduct.,autoadh.,g=30mm, x   1,05 40,83 42,87

A%AUX0010250 2,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    6,50 0,16

TOTAL PARTIDA.................................................. 49,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

01.01.02.08 u   Tobera                                                          

Tobera esfèrica de llarg abast construit en alumini model                  registres, marcs de muntatge i suport de plan-
xa d'acer galvanitzat, muntat en conducte circular

A012G000     0,200 h   Oficial 1a calefactor                                           21,77 4,35

A013G000     0,200 h   Ajudant calefactor                                              18,65 3,73

BEYKE000     1,000 u   Part prop.elem.muntatge tobera modular,muntada suspesa al sostre 0,37 0,37

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    8,10 0,12

BEKEZ001     1,000 u   Tobera                                                          154,85 154,85

TOTAL PARTIDA.................................................. 163,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

01.01.02.09 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,800x150mm

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 800x150 mm, d'ale-
tes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada a conducte circular, inclou accessoris
de muntatge

A012G000     0,350 h   Oficial 1a calefactor                                           21,77 7,62

A013G000     0,350 h   Ajudant calefactor                                              18,65 6,53

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    14,20 0,21

BEK1Z001     1,000 u   Reix eta impuls/retorn,1 fix es horitzs.,alum.anod.plat.,800x 150mm 26,60 26,60

TOTAL PARTIDA.................................................. 40,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

APARTAT 01.01.03 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA I  CONTROL                                
01.01.03.01 u   Quadre i instal·lació elèctrica                                 

Instal·lació elèctrica i distribució que inclou:
- Modificació i ampliació quadres de comandament i protecció, amb totes les proteccións i elements necessaris.
- Presses de terra
- Línies de potència i maniobra fins a cada element. Inclou canalitzacions,  conductors lliures de CFC , canals me-
tàl·lics, caixes, mecanismes i accessoris, la p.p. de terminals de connexió, soportació, accessoris, rètols identifica-
tius, senyalització de cablejat, bornes, petit material i material aux iliar.
- PP de cablejat bus de comunicació
- Esquemes i manuals de funcionament

A012H000     8,000 h   Oficial 1a electricista                                         19,99 159,92

A013H000     8,000 h   Ajudant electricista                                            17,14 137,12

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    297,00 4,46

BG31Z201     1,000 m   instal·lació elèctrica                                          x   1,02 475,00 484,50

TOTAL PARTIDA.................................................. 786,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS

01.01.03.02 u   Sistema de control                                              

Sistema de control tipus CLIMAKIT o equivalent
- controladors i reguladors
- sondes ambient, inmersió i exterior
- Mòduls de connex ió
- Pantalla v isualització
Inclou programació i posada en servei.
Instal·lació elèctrica de tots els punts de control
Instal·lat dins quadre elèctric IP65, amb diferencial, magneto tèrmic, presa de corrent amb tots els accessoris ne-
cessaris.

BEV2Z001     1,000 u   Controlador                                                     3.515,00 3.515,00

A012M000     8,000 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 159,92

A013M000     8,000 h   Ajudant muntador                                                17,16 137,28

EEV42001     30,000 u   Instal·lació elèctrica p/punt de control                        31,14 934,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 4.746,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

APARTAT 01.01.04 INSTAL·LACIÓ GAS PROPÀ                                          
01.01.04.01 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=15mm,g=1,0mm,soldat capil.,dificult.mit

Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix  1,0 mm, segons norma UNE-EN 13348, sol-
dat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,120 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 2,40

A013M000     0,120 h   Ajudant muntador                                                17,16 2,06

B0A71600     0,500 u   Abraçadora metàl.,d/int.=16mm                                   0,33 0,17

BF5C6300     1,000 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=15mm,g=1,0mm                           x   1,02 2,72 2,77

BFW526B0     0,300 u   Acc.tub coureDN=15mm, p/ soldar capil·lar.                      0,97 0,29

BFY5E600     1,000 u   Pp.elem.munt.,tub Cu gas med. DN=15mm,p/soldar per capilaritat  0,16 0,16

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    4,50 0,07

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

01.01.04.02 u   Regulador GLP bixa pressió, entrada 2 bar - sortida 37g7cm2 10 k

Regulador GLP bixa pressió, entrada 2 bar - sortida 37g7cm2 10 kg/h, roscat, muntat entre tubs

A012M000     0,750 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 14,99

A013M000     0,750 h   Ajudant muntador                                                17,16 12,87

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    27,90 0,42

BK21Z001     1,000 u   Regulador GLP bix a pressió, entrada 2 bar - sortida 37g7cm2 10 k 39,90 39,90

TOTAL PARTIDA.................................................. 68,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.01.04.03 u   Reix.ventilació plana alumini pint. 20x20cm,fix.mec.            

Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 20x20 cm, fixada mecànicament

A012M000     0,150 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 3,00

A013M000     0,150 h   Ajudant muntador                                                17,16 2,57

BKK13220     1,000 u   Reix .v entilació plana alumini pint. 20x20cm                     2,84 2,84

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    5,60 0,08

TOTAL PARTIDA.................................................. 8,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

01.01.04.04 u   Tija DN=25mm, tub PE 80 D=32mm-tub coure D=22mm                 

Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 25 mm de diàmetre nominal, amb transició tub de polietilè PE 80 de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub de coure de 22 mm, amb
beina de protecció d'acer inox idable amb reblert de resina de poliuretà

A012M000     0,800 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 15,99

A013M000     0,800 h   Ajudant muntador                                                17,16 13,73

B0A71E00     3,000 u   Abraçadora metàl.,d/int.=32mm                                   0,41 1,23

BFY5A900     1,000 u   Pp.elem.munt.,tub Cu sanit. DN=22mm,p/soldar per capilaritat    0,21 0,21

BFYB3542     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs PE mitj.dens. DN=25mm,10bar,soldat          0,06 0,06

BK621160     1,000 u   Tija DN=25mm, tub PE 80 D=32mm-tub coure D=22mm                 43,59 43,59

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    29,70 0,45

TOTAL PARTIDA.................................................. 75,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

01.01.04.05 u   Vàlvula gas DN15,rosca gas H G1/2'', junt pla M G3/4''          

Vàlvula de pas de gas de 15 mm de DN, amb connex ió rosca gas femella G 1/2'' i junt pla mascle G 3/4'', amb
obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

A012M000     0,165 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 3,30

A013M000     0,165 h   Ajudant muntador                                                17,16 2,83

BNG1U020     1,000 u   Vàlv ula gas DN15,rosca gas H G1/2'', junt pla M G3/4''          4,24 4,24

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    6,10 0,09

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

APARTAT 01.01.05 AJUDES SALA POLIVALENT                                          
01.01.05.01 u   Treballs i ajudes de paleta                                     

Treballa i ajudes de paleta, pintor i cerraller:
Inclou:
* Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en paraments.
* Col.locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels suports.
* Construcció de bancades construïdes amb perfileria metàl.lica o formigó per a col.locació d'equips de instal.la-
cions i calderes
* Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
* Obertura de forats de ventilació.
* Descàrrega i elevació de materials a obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
* Pintat de parament horitzontal i vertical, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'a-
cabat (tota la sala de calderes)
* Repasos de pintura en general
* Instal·lació desguas

E612Z002     1,000 u   Ajudes paleta, pintor i cerraller                               1.582,06 1.582,06

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.582,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb SIS CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL 01.02 BAR                                                             
APARTAT 01.02.01 CONDICIONADORS D'AIRE                                           
01.02.01.01 u   Bomba part.casset.,9,5 kW,DAIKIN mod CQSG100F                   

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus cassette, DAIKIN mod CQSG100F
o equivalent, unitat exterior amb ventiladors ax ials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distàn-
cia i termòstat, de 4 v ies de sortida d'aire, de 8,5 a 10,5 kW de potència tèrmica aprox imada tant en fred com en
calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410a, col·locada
inclou suports unitat interior i exterior, pp de desguas fins baixant més pròx im.

A012G000     9,500 h   Oficial 1a calefactor                                           21,77 206,82

A013G000     9,500 h   Ajudant calefactor                                              18,65 177,18

A%AUX0010250 2,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    384,00 9,60

BEGCZ001     1,000 u   Bomba part.casset.,9,5 kW,DAIKIN mod CQSG100F                   1.857,25 1.857,25

TOTAL PARTIDA.................................................. 2.250,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

01.02.01.02 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8",g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà

Tub de coure R220 (recuit) 3/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,090 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 1,80

A013M000     0,090 h   Ajudant muntador                                                17,16 1,54

B0A71300     0,560 u   Abraçadora metàl.,d/int.=10mm                                   0,32 0,18

BF5B4200     1,000 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8",g= 0,8mm                           x   1,02 1,24 1,26

BFW5A4B0     1,500 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/8",p/soldar capil·lar.                1,31 1,97

BFY5CL00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/8",p/soldar per capilaritat   0,86 0,26

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    3,30 0,05

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SIS CÈNTIMS

01.02.01.03 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8",g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà

Tub de coure R220 (recuit) 5/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,105 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 2,10

A013M000     0,105 h   Ajudant muntador                                                17,16 1,80

B0A71600     0,560 u   Abraçadora metàl.,d/int.=16mm                                   0,33 0,18

BF5B6200     1,000 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8",g= 0,8mm                           x   1,02 2,08 2,12

BFW5A6B0     1,500 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=5/8",p/soldar capil·lar.                0,81 1,22

BFY5CP00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=5/8",p/soldar per capilaritat   1,36 0,41

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    3,90 0,06

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

01.02.01.04 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=10mm,g=13

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,065 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 1,30

A013M000     0,065 h   Ajudant muntador                                                17,16 1,12

BFQ3363A     1,000 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=10mm,g=13 x   1,02 0,62 0,63

BFYQ3030     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm                       0,08 0,04

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    2,40 0,04

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.02.01.05 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=13

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             19,99 1,50

A013M000     0,075 h   Ajudant muntador                                                17,16 1,29

BFQ3365A     1,000 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=13 x   1,02 0,73 0,74

BFYQ3030     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm                       0,08 0,04

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    2,80 0,04

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

APARTAT 01.02.02 VENTILACIÓ                                                      
01.02.02.01 u   Extractor heliocentrífug,monofàsic 230V,D=150mm,cabal=535m3/h,co

Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 150 mm de diàmetre i 535 m3/h de cabal màx im d'aire, col·locat
en conducte

A012G000     0,800 h   Oficial 1a calefactor                                           21,77 17,42

A013G000     0,800 h   Ajudant calefactor                                              18,65 14,92

BEM3A310     1,000 u   Ex tractor heliocentrífug,monofàsic 230V,D=150mm,cabal=535m3/h,p/ 118,29 118,29

A%AUX0010250 2,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    32,30 0,81

TOTAL PARTIDA.................................................. 151,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-UN EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.02.02.02 m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,8mm,autoconne

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

A012G000     0,300 h   Oficial 1a calefactor                                           21,77 6,53

A013G000     0,300 h   Ajudant calefactor                                              18,65 5,60

BE42Q151     1,000 m   Conducte llis circ. de planx a ac.galv .,D=150mm,g=0,8mm,autoconne x   1,02 7,77 7,93

BEW45001     0,330 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=150mm                        5,16 1,70

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    12,10 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................. 21,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.02.02.03 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,400x200mm

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'ale-
tes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

A012G000     0,300 h   Oficial 1a calefactor                                           21,77 6,53

A013G000     0,300 h   Ajudant calefactor                                              18,65 5,60

BEK11D71     1,000 u   Reix eta impuls/retorn,1 fix es horitzs.,alum.anod.plat.,400x 200mm 44,55 44,55

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    12,10 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................. 56,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

01.02.02.04 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,300x150mm

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x150 mm, d'ale-
tes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

A012G000     0,300 h   Oficial 1a calefactor                                           21,77 6,53

A013G000     0,300 h   Ajudant calefactor                                              18,65 5,60

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    12,10 0,18

BEK1ZD71     1,000 u   Reix eta impuls/retorn,1 fix es horitzs.,alum.anod.plat.,300x 1500m 34,20 34,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 46,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

APARTAT 01.02.03 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA                                          
01.02.03.01 u   Quadre i instal·lació elèctrica                                 

Instal·lació elèctrica d'alimentació i interconnex ió elèctrica unitats de climatització i ventalició que inclou:
- Ampliació quadre de comandament i protecció existent, amb totes les proteccións i elements necessaris.
- Línies de potència i maniobra fins a cada element. Inclou canalitzacions,  conductors lliures de CFC , canals me-
tàl·lics, caixes, mecanismes i accessoris, la p.p. de terminals de connexió, soportació, accessoris, rètols identifica-
tius, senyalització de cablejat, bornes, petit material i material aux iliar.

A012H000     4,000 h   Oficial 1a electricista                                         19,99 79,96

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    80,00 1,20

BG31Z201     1,000 m   instal·lació elèctrica                                          x   1,02 475,00 484,50

TOTAL PARTIDA.................................................. 565,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

APARTAT 01.02.04 AJUDES BAR                                                      
01.02.04.01 u   Treballs i ajudes de paleta bar                                 

Treballa i ajudes de paleta, pintor i cerraller:
Inclou:
* Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en paraments parets i soatres
* Col.locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels suports.
* Construcció de bancades construïdes amb perfileria metàl.lica o formigó per a col.locació d'equips de instal.la-
cions i calderes
* Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
* Obertura de forats de ventilació.
* Descàrrega i elevació de materials a obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
* Pintat de parament horitzontal i vertical, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'a-
cabat (tota la sala de calderes)
* Repasos de pintura en general
* Instal·lació desguas

E612ZBAR     1,000 u   Ajudes paleta, pintor i cerraller                               174,01 174,01

TOTAL PARTIDA.................................................. 174,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb UN CÈNTIMS
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 LOT 1-CALEFACCIÓ                                                

SUBCAPITOL 01.02 SALA POLIVALENT                                                 
APARTAT 01.02.01 CALDERA I CIRCUIT HIDRÀULIC                                     

01.02.01.01 u   Caldera estanca,condens. marca DE DIETRICH mod. INNOVES MCA PRO 

Caldera estanca de condensació de gas marca DE DIETRICH mod. INNOVES MCA PRO 65 o
equivalent de 65 kW de potència calorífica, de planxa d'alumini, per a calefacció, de 3 bar de pressió,
producció d'aigua calenta sanitària , per a gas propà, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'ac-
cessoris, mural Col·locat

- Equipada per funcionar amb gas natural (20mbar) amb possibilitat de conversió a propà.
- Sortida de fums per connex ionar a xemeneia estanca o atmosfèrica tir forçat.
- Rendiment de combustió fins a un 110% .
- Baixes emissions contaminants: NOx <37 mg / kWh per MCA 45, 32 mg / kWh per MCA 65, 45
mg /kWh per MCA 90 i 46 mg / kWh per MCA 115
- Cos de caldera monobloc d'alumini-silici.
- Cremador de gas amb premescla total aire-gas, fabricat en acer INOX i revestit amb una superfície
de fibres metàlliques trenades, te una capacitat de modulació del 18%  al 100%  de la potència.
- Ventilador amb silenciador en l'aspiració d'aire.
- Subministrada amb purgador automàtic i sifó de desguàs.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
Potència útil mínima / màx ima (50/30ºC) = 13,3 / 65 kW
Potència útil mínima / màx ima (80/60ºC) = 12 / 61 kW
Rendiment de combustió (100%  Pn; Tm=70ºC) = 98,3%
Rendiment de combustió (100%  Pn; Tm=30ºC) = 104,6%
Rendiment de combustió (30%  Pn; Tm=30ºC) = 108,9%
Cabal nominal (AT=20ºK) = 2,62 m3/h
Cabal de fums mínim / màxim = 21 / 104 kg/h.
Pressió disponible a sortida de fums = 100 Pa
Dimensions caldera = 750 mm alt x  500 mm. ample x 500 mm. fons
Pes = 60 kg

Pressuposts anteriors 1,00

1,00 3.280,81 3.280,81

01.02.01.02 u   Xemeneia modular D 100 mm                                       

Xemeneia modular de 100 mm de diàmetre nominal i 210 mm de diàmetre ex terior, estructura interior
de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inox idable 1.4301 (AISI 304), l'ex terior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat,
inlou suports i accessoris necessaris

Pressuposts anteriors 1,00

1,00 724,52 724,52

01.02.01.03 u   Bomba circuladora alta eficència 4 m3/h - 8 mca                 

Bomba circuladora alta eficiència amb regulació de pressió diferencial integrada, rotor inundat per a
instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V , de
4,3 m3/h de cabal i 8 mcda, per a aigua entre -20 i 110ºC, amb connex ions roscades 11/4'', munta-
da entre tubs i amb totes les connex ions fetes

Pressuposts anteriors 1,00

1,00 699,70 699,70
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

01.02.01.04 u   Vàlvula seient 3 vies,rosca 1''1/4,kvs=16,16bar,r>15mm,fosa,serv

Vàlvula de regulació de seient de 3 v ies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar
de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa  i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a la vàl-
vula, instal·lada i connectada

Pressuposts anteriors 1,00

1,00 409,20 409,20

01.02.01.05 u   Filtre colador,llautó,DN=1"1/2,PN=16bar,munt.roscat             

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de PN i muntat roscat

Pressuposts anteriors 2,00

2,00 30,44 60,88

01.02.01.06 u   Sistema omplerta segons RITE DN 20                              

Sistema d'omplerta segons RITE DN20
inclou:
- desconector
- comptador aigua
- filtre
- manòmentre
- vàlvules esfera
- vàlvula retenció
tub i accessoris
complet i instal.lat.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00 347,03 347,03

01.02.01.07 u   Vàlv.ret.disc+rosca,DN=1"1/2,execució normal,cos llautó,disc nil

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1"1/2, execució normal, cos de llautó, disc
de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inox idable 1.4301 (AISI 304), pressió màx ima 10
bar, temperatura màxima 100 °C, roscada

Pressuposts anteriors 1,00

1,00 23,96 23,96

01.02.01.08 u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=10b

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Pressuposts anteriors 5,00

5,00 45,15 225,75

01.02.01.09 u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4",PN=16ba

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
3/4", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Pressuposts anteriors 2,00

2,00 19,49 38,98

01.02.01.10 u   Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/8",PN=25

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
3/8", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Pressuposts anteriors 2,00

2,00 8,23 16,46
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01.02.01.11 u   Valv.equilib.rosca.d40mm,Kvs=19,2,ametall,preajust cabal,preses 

Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i
ajustada

Pressuposts anteriors 1,00

1,00 50,49 50,49

01.02.01.12 u   Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat    

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

Pressuposts anteriors 2,00

2,00 14,23 28,46

01.02.01.13 u   Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 65mm,<=120°C,col.rosc

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat
roscat

Pressuposts anteriors 2,00

2,00 13,87 27,74

01.02.01.14 u   Dipòsit exp.25l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,co

Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màx ima 10
bar, amb connex ió de 3/4", col·locat roscat

Pressuposts anteriors 1,00

1,00 56,60 56,60

01.02.01.15 u   Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1/2",P=3bar,temp=120°C,mu

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1/2", tara-
da a 3 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

Pressuposts anteriors 1,00

1,00 9,33 9,33

01.02.01.16 u   Manig.EPDM+rosca,DN=1"1/2,cos cautx.EPDM+niló,rosca fosa maleabl

Maniguet antiv ibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, cos de cautxú EPDM reforçat
amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màx ima 10 bar, temperatura màxima 110
°C, roscat

Pressuposts anteriors 2,00

2,00 28,40 56,80

01.02.01.17 u   Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"          

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat

Pressuposts anteriors 4,00

4,00 14,53 58,12

01.02.01.18 m   Tub Cu R250 (semidur),DN=42mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di

Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix , segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Pressuposts anteriors 30,00

30,00 17,12 513,60
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01.02.01.19 m   Tub Cu R250 (semidur),DN=15mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di

Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix , segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Pressuposts anteriors 10,00

10,00 7,72 77,20

01.02.01.20 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=40

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Pressuposts anteriors 30,00

30,00 12,45 373,50

01.02.01.21 m   Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=120mm,g=0,6mm,dific.baix,superf

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de
gruix, amb grau de dificultat baix  i col·locat superficialment

Pressuposts anteriors 20,00

20,00 10,12 202,40

TOTAL APARTAT 01.02.01 CALDERA I  CIRCUIT HIDRÀULIC...... 7.281,53

APARTAT 01.02.02 CLIMATITZADOR I  CONDUCTES                                       

01.02.02.01 u   UTA  CL                                                         

Unitat de tractament d'aire CL de volum variable, TECNIVEL o equivalent, construcció acústica i
per a EXTERIOR, amb panell de 50 mm. poliuretà densitat 43 kg / m3, Format per les següents sec-
cions i elements:
- Entrada d'aire retorn
- Filtre F5
- Secció de ventilació plug - fan amb variador electrònic de freqüència 6000 m3 / h - 100Pa
- RECUPARADOR de calor estàtic
- Comporta sortida d'aire per motoritzar (free cooling)
- Comporta entrada d'aire exterior ( hivern -3ºC)
- Filtre F5
- Bateria aigua calenta P = 55 kW per aigua 50ºC-40ºC
- Secció de ventilació plug - fan amb variador electrònic de freqüència 6000 m3 / h - 100 Pa
- Filtre F7
Subministrament i muntatge complet inclosa PP treballs de reglatge, suports accessoris, valvuleria
complementària, drenatges, connex ionat línies de potència, maniobra i control, petit material, conjunt
colocat, muntat, complet.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00 9.607,11 9.607,11

01.02.02.02 u   Antivibrador metàlic 100 kgs.                                   

Antiv ibrador metàlic 100 kg.

Pressuposts anteriors 8,00

8,00 12,27 98,16

01.02.02.03 m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=600mm,g=1mm,autoconnect

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 1 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Pressuposts anteriors 26,00

26,00 76,54 1.990,04
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01.02.02.04 m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=500mm,g=1mm,autoconnect

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 1 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Pressuposts anteriors 7,50

7,50 71,13 533,48

01.02.02.05 m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=400mm,g=1mm,autoconnect

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 1 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Pressuposts anteriors 7,00

7,00 64,28 449,96

01.02.02.06 m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=300mm,g=1mm,autoconnect

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 1 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Pressuposts anteriors 5,00

5,00 46,43 232,15

01.02.02.07 m2  Aïllament tèrm.planxa escum.elastom.+Al p/aïllam.tèrm.conduct.,a

Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic
de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix , amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000, muntat exteriorment, adherit

Pressuposts anteriors 22,00

22,00 49,49 1.088,78

01.02.02.08 u   Tobera                                                          

Tobera esfèrica de llarg abast construit en alumini model                  registres, marcs de muntatge i
suport de planxa d'acer galvanitzat, muntat en conducte circular

Pressuposts anteriors 10,00

10,00 163,42 1.634,20

01.02.02.09 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,800x150mm

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
800x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix  sentit i fixada a
conducte circular, inclou accessoris de muntatge

Pressuposts anteriors 5,00

5,00 40,96 204,80

TOTAL APARTAT 01.02.02 CLIMATITZADOR I  CONDUCTES........ 15.838,68
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APARTAT 01.02.03 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA I  CONTROL                                

01.02.03.01 u   Quadre i instal·lació elèctrica                                 

Instal·lació elèctrica i distribució que inclou:
- Modificació i ampliació quadres de comandament i protecció, amb totes les proteccións i elements
necessaris.
- Presses de terra
- Línies de potència i maniobra fins a cada element. Inclou canalitzacions,  conductors lliures de CFC
, canals metàl·lics, caixes, mecanismes i accessoris, la p.p. de terminals de connex ió, soportació,
accessoris, rètols identificatius, senyalització de cablejat, bornes, petit material i material auxiliar.
- PP de cablejat bus de comunicació
- Esquemes i manuals de funcionament

Pressuposts anteriors 1,00

1,00 786,00 786,00

01.02.03.02 u   Sistema de control                                              

Sistema de control tipus CLIMAKIT o equivalent
- controladors i reguladors
- sondes ambient, inmersió i exterior
- Mòduls de connex ió
- Pantalla v isualització
Inclou programació i posada en servei.
Instal·lació elèctrica de tots els punts de control
Instal·lat dins quadre elèctric IP65, amb diferencial, magneto tèrmic, presa de corrent amb tots els ac-
cessoris necessaris.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00 4.746,40 4.746,40

TOTAL APARTAT 01.02.03 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA I
CONTROL..........................................................................................

5.532,40

APARTAT 01.02.04 INSTAL·LACIÓ GAS PROPÀ                                          

01.02.04.01 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=15mm,g=1,0mm,soldat capil.,dificult.mit

Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix  1,0 mm, segons norma
UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Pressuposts anteriors 10,00

10,00 7,92 79,20

01.02.04.02 u   Regulador GLP bixa pressió, entrada 2 bar - sortida 37g7cm2 10 k

Regulador GLP bixa pressió, entrada 2 bar - sortida 37g7cm2 10 kg/h, roscat, muntat entre tubs

Pressuposts anteriors 1,00

1,00 68,18 68,18

01.02.04.03 u   Reix.ventilació plana alumini pint. 20x20cm,fix.mec.            

Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 20x20 cm, fixada mecànicament

Pressuposts anteriors 2,00

2,00 8,49 16,98

01.02.04.04 u   Tija DN=25mm, tub PE 80 D=32mm-tub coure D=22mm                 

Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 25 mm de diàmetre nominal, amb transició tub de polie-
tilè PE 80 de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a
tub de coure de 22 mm, amb beina de protecció d'acer inox idable amb reblert de resina de poliuretà

Pressuposts anteriors 1,00

1,00 75,26 75,26
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01.02.04.05 u   Vàlvula gas DN15,rosca gas H G1/2'', junt pla M G3/4''          

Vàlvula de pas de gas de 15 mm de DN, amb connex ió rosca gas femella G 1/2'' i junt pla mascle
G 3/4'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

Pressuposts anteriors 2,00

2,00 10,46 20,92

TOTAL APARTAT 01.02.04 INSTAL·LACIÓ GAS PROPÀ................ 260,54

APARTAT 01.02.05 AJUDES SALA POLIVALENT                                          

01.02.05.01 u   Treballs i ajudes de paleta                                     

Treballa i ajudes de paleta, pintor i cerraller:
Inclou:
* Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en paraments.
* Col.locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels suports.
* Construcció de bancades construïdes amb perfileria metàl.lica o formigó per a col.locació d'equips
de instal.lacions i calderes
* Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
* Obertura de forats de ventilació.
* Descàrrega i elevació de materials a obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
* Pintat de parament horitzontal i vertical, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segella-
dora i dues d'acabat (tota la sala de calderes)
* Repasos de pintura en general
* Instal·lació desguas

Pressuposts anteriors 1,00

1,00 1.582,06 1.582,06

TOTAL APARTAT 01.02.05 AJUDES SALA POLIVALENT............... 1.582,06

TOTAL SUBCAPITOL 01.02 SALA POLIVALENT............................ 30.495,21
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SUBCAPITOL 01.03 BAR                                                             
APARTAT 01.03.01 CONDICIONADORS D'AIRE                                           

01.03.01.01 u   Bomba part.casset.,9,5 kW,DAIKIN mod CQSG100F                   

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus cassette, DAIKIN mod
CQSG100F o equivalent, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrí-
fug, comandament a distància i termòstat, de 4 v ies de sortida d'aire, de 8,5 a 10,5 kW de potència
tèrmica aprox imada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 com-
pressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410a, col·locada inclou suports unitat interior i exterior, pp de
desguas fins baixant més pròxim.

Pressuposts anteriors 2,00

2,00 2.250,85 4.501,70

01.03.01.02 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8",g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà

Tub de coure R220 (recuit) 3/8 " de diàmetre nominal i de gruix  0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Pressuposts anteriors 30,00

30,00 7,06 211,80

01.03.01.03 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8",g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà

Tub de coure R220 (recuit) 5/8 " de diàmetre nominal i de gruix  0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Pressuposts anteriors 30,00

30,00 7,89 236,70

01.03.01.04 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=10mm,g=13

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Pressuposts anteriors 30,00

30,00 3,13 93,90

01.03.01.05 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=13

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Pressuposts anteriors 30,00

30,00 3,61 108,30

TOTAL APARTAT 01.03.01 CONDICIONADORS D'AIRE................ 5.152,40
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APARTAT 01.03.02 VENTILACIÓ                                                      

01.03.02.01 u   Extractor heliocentrífug,monofàsic 230V,D=150mm,cabal=535m3/h,co

Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 150 mm de diàmetre i 535 m3/h de cabal màxim
d'aire, col·locat en conducte

Pressuposts anteriors 1,00

1,00 151,44 151,44

01.03.02.02 m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,8mm,autoconne

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Pressuposts anteriors 12,00

12,00 21,94 263,28

01.03.02.03 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,400x200mm

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Pressuposts anteriors 1,00

1,00 56,86 56,86

01.03.02.04 u   Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,300x150mm

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
300x150 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Pressuposts anteriors 2,00

2,00 46,51 93,02

TOTAL APARTAT 01.03.02 VENTILACIÓ.......................................... 564,60

APARTAT 01.03.03 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA                                          

01.03.03.01 u   Quadre i instal·lació elèctrica                                 

Instal·lació elèctrica d'alimentació i interconnexió elèctrica unitats de climatització i ventalició que in-
clou:
- Ampliació quadre de comandament i protecció existent, amb totes les proteccións i elements neces-
saris.
- Línies de potència i maniobra fins a cada element. Inclou canalitzacions,  conductors lliures de CFC
, canals metàl·lics, caixes, mecanismes i accessoris, la p.p. de terminals de connex ió, soportació,
accessoris, rètols identificatius, senyalització de cablejat, bornes, petit material i material auxiliar.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00 565,66 565,66

TOTAL APARTAT 01.03.03 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA................ 565,66
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APARTAT 01.03.04 AJUDES BAR                                                      

01.03.04.01 u   Treballs i ajudes de paleta bar                                 

Treballa i ajudes de paleta, pintor i cerraller:
Inclou:
* Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en paraments parets i soatres
* Col.locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels suports.
* Construcció de bancades construïdes amb perfileria metàl.lica o formigó per a col.locació d'equips
de instal.lacions i calderes
* Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
* Obertura de forats de ventilació.
* Descàrrega i elevació de materials a obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
* Pintat de parament horitzontal i vertical, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segella-
dora i dues d'acabat (tota la sala de calderes)
* Repasos de pintura en general
* Instal·lació desguas

Pressuposts anteriors 1,00

1,00 174,01 174,01

TOTAL APARTAT 01.03.04 AJUDES BAR........................................ 174,01

TOTAL SUBCAPITOL 01.03 BAR..................................................... 6.456,67

TOTAL CAPITOL 01 LOT 1-CALEFACCIÓ............................................................................................................ 36.951,88

TOTAL...................................................................................................................................................................... 36.951,88
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RESUM DE PRESSUPOST

INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CAPITOL RESUM EUROS

1 LOT 1-CALEFACCIÓ.................................................................................................................................... 36.951,88

-01.02 -SALA POLIVALENT................................................................................................. 30.495,21

-01.03 -BAR...................................................................................................................... 6.456,67

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 36.951,88

13,00% Despeses Generals....................... 4.803,74

6,00% Benefici industrial.......................... 2.217,11

SUMA DE G.G. y  B.I. 7.020,85

21,00% I.V.A....................................................................... 9.234,27

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 53.207,00

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 53.207,00

, a 27 Nov embre 2015.

La direcció facultativa                                  

                                                                                                                                

30 de nov embre de 2015 Pàgina 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIÓ 2 (LOT 2) 

 

ADEQUACIÓ EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS EL 
MAGATZEM DEL CENTRE CÍVIC POLIVALENT 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMIDAMENTS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIÈNCIA

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 - PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE L'ESTRUCTURA

01.001 U. Desmuntatge de llumenères existents

35 35,00
35,00

01.002 m2. Protecció contra el foc de forjat de llosa de formigó

1 23,45 23,45 549,90
549,90

01.003 m2. Protecció contra el foc d'estructura metàl·lica

1 10 4,26 42,60
42,60

01.004 U. Maneguets intumescents per tubs PVC

4 0 0 4,00
4,00

01.005 U. Muntatge de llumenères existents

35 35,00
35,00

Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la 
seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor

Aplicació de capa protectora a base de revestiment ceràmic ablatiu en forma de pasta 
fluida de color blanc

Aïllament amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita, estès amb mitjans 
manuals sobre elements lineals, amb aplicació prèvia de malla d'acer galvanitzada de 
tipus NERVOMETAL. S'Inclouen les platines de recolçament de les jàsseres de formigó.

Muntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals.

Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent 
termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180
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AMIDAMENTS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIÈNCIA

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 02 - INSTAL·LACIÓ DE DETECCIÓ D'INCENDIS

02.001 U. Ampliació central de detecció d'incendis

1 1,00
1,00

02.002 U. Dectector de fums òptic.

16 16,00
16,00

02.003 U. Polsador alarma

4 4,00
4,00

02.004 U. Sirena electrònica

1 1,00
1,00

02.005 U. Caixa de derivació

10 10,00
10,00

02.006 ml. Cable de conexió

1 280,00 280,00
280,00

Ampliació de la centraleta d'incendis existent marca MOERLEY-IAS, model VISION 4 de 
4 zones, per conectar nous sensors i pulsadors corresponents al magatzem. Inclou 
material auxiliar i part proporcional d'accessoris de muntatge.

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma 
UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual 
per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 
100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la 
norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, 
muntada superficialment

GENERAL CABLE Segurfoc Alarmas SO2Z1-K (AS+) 300/500V 2x1.5mm² Rollo R-100. 
(Colores de fases: Rojo-Negro). Denominación Técnica: S02Z1-K (AS+). Norma 
constructiva y de ensayos: UNE-EN 211025. Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: 
Compuesto termoestable Pantalla: Aluminio de poliéster con hilo de drenaje de cobre 
estañado. Cubierta: Poliolefina Color de cubierta: NARANJA Temperatura máxima del 
conductor: 90º C. Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120. UNFIRE® No propagador 
del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre 
de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2
Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Aplicación: Exigido en el RBT para circuitos de 
seguridad en locales de pública concurrencia.
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AMIDAMENTS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIÈNCIA

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

02.007 ml. Tub rígid

1 140,00 140,00
140,00

02.008 U. Senyalització

6 6,00
6,00

02.009 PA. Certificat instal·lació de detecció d'incendis

1 1,00
1,00

Certificat d'instal·lació de detecció d'incendis

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de 
panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament 
vertical

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
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QUADRE DE PREUS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIÈNCIA

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01 - PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE L'ESTRUCTURA

01.001 u U. Desmuntatge de llumenères existents 4,36

01.002 m2 m2. Protecció contra el foc de forjat de llosa de formigó 12,93

01.003 m2 m2. Protecció contra el foc d'estructura metàl·lica 56,73

01.004 u U. Maneguets intumescents per tubs PVC 160,29

01.005 u U. Muntatge de llumenères existents 4,36

Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva 
reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor

QUATRE EUROS amb TRENTA SIS CÈNTIMS

QUATRE EUROS amb TRENTA SIS CÈNTIMS

Muntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals.

Aplicació de capa protectora a base de revestiment ceràmic ablatiu en forma de pasta fluida de color 
blanc

DOTZE EUROS amb NORANTA TRES CÈNTIMS

Aïllament amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita, estès amb mitjans manuals sobre 
elements lineals, amb aplicació prèvia de malla d'acer galvanitzada de tipus NERVOMETAL. S'Inclouen 
les platines de recolçament de les jàsseres de formigó.

CINQUANTA SIS EUROS amb SETANTA TRES CÈN

Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb 
resistència al foc EI-180

CENT SEIXANTA EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIÈNCIA

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 02 - INSTAL·LACIÓ DE DETECCIÓ D'INCENDIS

02.001 u U. Ampliació central de detecció d'incendis 443,70

02.002 u U. Dectector de fums òptic. 32,25

02.003 u U. Polsador alarma 17,99

02.004 u U. Sirena electrònica 67,70

02.005 u U. Caixa de derivació 11,23

02.006 ml ml. Cable de conexió 6,49

02.007 ml ml. Tub rígid 2,79

02.008 u U. Senyalització 14,62

Ampliació de la centraleta d'incendis existent marca MOERLEY-IAS, model VISION 4 de 4 zones, per 
conectar nous sensors i pulsadors corresponents al magatzem. Inclou material auxiliar i part 
proporcional d'accessoris de muntatge.

CATORZE EUROS amb SEIXANTA DOS CÈNTIMS

DOS EUROS amb SETANTA NOU CÈNTIMS

ONZE EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

GENERAL CABLE Segurfoc Alarmas SO2Z1-K (AS+) 300/500V 2x1.5mm² Rollo R-100. (Colores de 
fases: Rojo-Negro). Denominación Técnica: S02Z1-K (AS+). Norma constructiva y de ensayos: UNE-
EN 211025. Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Compuesto termoestable Pantalla: Aluminio de 
poliéster con hilo de drenaje de cobre estañado. Cubierta: Poliolefina Color de cubierta: NARANJA 
Temperatura máxima del conductor: 90º C. Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120. UNFIRE® No 
propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de 
halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2
Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Aplicación: Exigido en el RBT para circuitos de seguridad en 
locales de pública concurrencia.

SIS EUROS amb QUARANTA NOU CÈNTIMS

QUATRE CENTS QUARANTA TRES EUROS amb SE

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

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, 
amb base de superfície, muntat superficialment

TRENTA DOS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament 
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

DISET EUROS amb NORANTA NOU CÈNTIMS

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb 
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, 
col·locada a l'interior

SEIXANTA SET EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de 
polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada 
superficialment
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QUADRE DE PREUS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIÈNCIA

CODI UD RESUM PREU

02.009 pa PA. Certificat instal·lació de detecció d'incendis 200,00
Certificat d'instal·lació de detecció d'incendis

DOS CENTS EUROS
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIÈNCIA

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01 - PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE L'ESTRUCTURA

01.001 u U. Desmuntatge de llumenères existents

A012H000 0,1000 h Oficial 1a electricista 23,12000 2,31200
A013H000 0,1000 h Ajudant electricista 19,83000 1,98300
A%AUX001 0,0150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,29500 0,06443

TOTAL PARTIDA ........................................ 4,36
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA SIS CÈNTIMS

01.002 m2 m2. Protecció contra el foc de forjat de llosa de formigó

A0121000 0,2000 h Oficial 1a 22,37000 4,47400
A0140000 0,1000 h Manobre 18,69000 1,86900
B0111000 0,0070 m3 Aigua 1,63000 0,01141

3,0000 kg Revestiment ceràmic 2,14000 6,42000
A%AUX001 0,0250 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,34300 0,15858

TOTAL PARTIDA ........................................ 12,93
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA TRES CÈNTIMS

01.003 m2 m2. Protecció contra el foc d'estructura metàl·lica

A0121000 1,3000 h Oficial 1a 22,37000 29,08100
A0140000 0,7500 h Manobre 18,69000 14,01750
B0111000 0,0070 m3 Aigua 1,63000 0,01141

12,0000 kg Morter ciment+perlita+vermic 1,04500 12,54000
A%AUX001 0,0250 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 43,09850 1,07746

TOTAL PARTIDA ........................................ 56,73
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA SIS EUROS amb SETANTA TRES CÈNTIMS

01.004 u U. Maneguets intumescents per tubs PVC

A0127000 0,1000 h Oficial 1a 22,37000 2,23700
A0140000 10,0000 h Maneguet intumescent termoexpansible 15,80000 158,00000
A%AUX001 0,0250 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,23700 0,05593

TOTAL PARTIDA ........................................ 160,29
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA EUROS amb VINT I NOU CÈNTIMS

01.005 u U. Muntatge de llumenères existents

A012H000 0,1000 h Oficial 1a electricista 23,12000 2,31200
A013H000 0,1000 h Ajudant electricista 19,83000 1,98300
A%AUX001 0,0150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,29500 0,06443

TOTAL PARTIDA ........................................ 4,36
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA SIS CÈNTIMS

Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva 
reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor

Aplicació de capa protectora a base de revestiment ceràmic ablatiu en forma de pasta fluida de 
color blanc

Aïllament amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita, estès amb mitjans manuals 
sobre elements lineals, amb aplicació prèvia de malla d'acer galvanitzada de tipus 
NERVOMETAL. S'Inclouen les platines de recolçament de les jàsseres de formigó.

Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb 
resistència al foc EI-180

Muntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals.
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIÈNCIA

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 02 - INSTAL·LACIÓ DE DETECCIÓ D'INCENDIS

02.001 u U. Ampliació central de detecció d'incendis

A012M000 1,4000 h Oficial 1ª Muntador 23,12000 32,36800
A013M000 1,4000 h Ajudant Muntador 19,86000 27,80400

1,0000 u Material ampliació centraleta 382,00000 382,00000
BMY12000 1,0000 u P.P. elements especials centarls detecció 0,63000 0,63000
A%AUX001 0,0150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 60,17200 0,90258

TOTAL PARTIDA ........................................ 443,70
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE CENTS QUARANTA TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

02.002 u U. Dectector de fums òptic.

A012M000 0,2400 h Oficial 1ª Muntador 23,12000 5,54880
A013M000 0,2400 h Ajudant Muntador 19,86000 4,76640
BM111120 1,0000 u Detector de funs òptic 21,59000 21,59000
BMY11000 1,0000 u P.p. elements especials per detector 0,34000 0,34000
A%AUX0010150 0,0150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,31520 0,00155

TOTAL PARTIDA ........................................ 32,25
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA DOS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

02.003 u U. Polsador alarma

A012M000 0,2400 h Oficial 1ª Muntador 23,12000 5,54880
A013M000 0,2400 h Ajudant Muntador 19,86000 4,76640
BM141102 1,0000 u Polsador d'alarma per instal·lació contraincedis 7,39000 7,39000
BMY14000 1,0000 u P.p. elements especials per polsador d'alarma 0,28000 0,28000
A%AUX001 0,0150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,31520 0,00155

TOTAL PARTIDA ........................................ 17,99
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISET EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

02.004 u U. Sirena electrònica

A012M000 0,2400 h Oficial 1ª Muntador 23,12000 5,54880
A013M000 0,2400 h Ajudant Muntador 19,86000 4,76640
BM131221 1,0000 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional 56,81000 56,81000
BMY13000 1,0000 u P.p. elements especials per sirema electronica 0,57000 0,57000
A%AUX001 0,0150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,31520 0,00155

TOTAL PARTIDA ........................................ 67,70
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA SET EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

02.005 u U. Caixa de derivació

A012H000 0,3000 h Oficial 1ª Electricista 23,12000 6,93600
A013H000 0,1500 h Ajudant Electricista 19,83000 2,97450
BG151512 1,0000 u Caixa de derivació quadrada de plàstic 1,00000 1,00000
BGW15000 1,0000 u P.p. accessoris per caixa de derivació 0,32000 0,32000
A%AUX001 0,0150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,91050 0,00149

Ampliació de la centraleta d'incendis existent marca MOERLEY-IAS, model VISION 4 de 4 zones, 
per conectar nous sensors i pulsadors corresponents al magatzem. Inclou material auxiliar i part 
proporcional d'accessoris de muntatge.

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-
7, amb base de superfície, muntat superficialment

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per 
trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, 
amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-
3, col·locada a l'interior

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada 
superficialment
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIÈNCIA

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
TOTAL PARTIDA ........................................ 11,23

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

02.006 u ml. Cable de conexió

1608206NJP 0,0010 km GENERAL CABLE Segurfoc Alarmas. 5848,00000 5,84800
A012H000 0,0150 h Ajudant Electricista 23,12000 0,34680
A013H000 0,0150 h Ajudant Electricista 19,83000 0,29745
A%AUX001 0,0150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,19480 0,00093

TOTAL PARTIDA ........................................ 6,49
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUARANTA NOU CÈNTIMS

02.007 ml ml. Tub rígid

A012H000 0,0400 h Oficial 1ª Electricista 23,12000 0,92480
A013H000 0,0500 h Ajudant Electricista 19,83000 0,99150
BG151512 1,0200 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal 0,71000 0,72420
BGW21000 1,0000 u P.p. accessoris per tub rígid 0,15000 0,15000
A%AUX001 0,0150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,91630 0,00029

TOTAL PARTIDA ........................................ 2,79
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA NOU CÈNTIMS

02.008 u U. Senyalització

A012M000 0,3000 h Oficial 1ª Muntador 23,12000 6,93600
B0A61500 4,0000 u Tac niló 5 mm diàmetre 0,09000 0,36000
BMSB31A0 1,0000 m Rètol senyalització instal·lació, quadrat, de 210x210 mm2 7,32000 7,32000

TOTAL PARTIDA ........................................ 14,62
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SEIXANTA DOS CÈNTIMS

02.009 PA PA. Certificat instal·lació de detecció d'incendis
Certificat d'instal·lació de detecció d'incendis Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ........................................ 200,00
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS CENTS EUROS

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell 
de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

GENERAL CABLE Segurfoc Alarmas SO2Z1-K (AS+) 300/500V 2x1.5mm² Rollo R-100. (Colores 
de fases: Rojo-Negro). Denominación Técnica: S02Z1-K (AS+). Norma constructiva y de 
ensayos: UNE-EN 211025. Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Compuesto termoestable 
Pantalla: Aluminio de poliéster con hilo de drenaje de cobre estañado. Cubierta: Poliolefina Color 
de cubierta: NARANJA Temperatura máxima del conductor: 90º C. Resistente al fuego UNE-EN 
50200 PH 120. UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la 
llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos 
opacos UNE-EN 61034-2
Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Aplicación: Exigido en el RBT para circuitos de seguridad 
en locales de pública concurrencia.

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
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PRESSUPOST
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIÈNCIA

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 - PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE L'ESTRUCTURA

01.001 U. Desmuntatge de llumenères existents

35,00 35,00
35,00 4,36 152,58

01.002 m2. Protecció contra el foc de forjat de llosa de formigó

1,00 23,45 23,45 549,90
549,90 12,93 7.111,88

01.003 m2. Protecció contra el foc d'estructura metàl·lica

1,00 10,00 4,26 42,60
42,60 56,73 2.416,59

01.004 U. Maneguets intumescents per tubs PVC

4,00 4,00
4,00 160,29 641,17

01.005 U. Muntatge de llumenères existents

35,00 35,00
35,00 4,36 152,58

TOTAL CAPÍTOL 01 - PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE L'ESTRUCTURA 10.474,80

Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la 
seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor

Aplicació de capa protectora a base de revestiment ceràmic ablatiu en forma de pasta 
fluida de color blanc

Aïllament amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita, estès amb mitjans 
manuals sobre elements lineals, amb aplicació prèvia de malla d'acer galvanitzada de 
tipus NERVOMETAL. S'Inclouen les platines de recolçament de les jàsseres de formigó.

Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent 
termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180

Muntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals.

1/3



PRESSUPOST
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIÈNCIA

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 - INSTAL·LACIÓ DE DETECCIÓ D'INCENDIS

02.001 U. Ampliació central de detecció d'incendis

1 1,00
1,00 443,70 443,70

02.002 U. Dectector de fums òptic.

16 16,00
16,00 32,25 515,95

02.003 U. Polsador alarma

4 4,00
4,00 17,99 71,95

02.004 U. Sirena electrònica

1 1,00
1,00 67,70 67,70

02.005 U. Caixa de derivació

10 10,00
10,00 11,23 112,32

02.006 ml. Cable de conexió

1 280,00 280,00
280,00 6,49 1.818,09

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, 
muntada superficialment

GENERAL CABLE Segurfoc Alarmas SO2Z1-K (AS+) 300/500V 2x1.5mm² Rollo R-100. 
(Colores de fases: Rojo-Negro). Denominación Técnica: S02Z1-K (AS+). Norma 
constructiva y de ensayos: UNE-EN 211025. Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: 
Compuesto termoestable Pantalla: Aluminio de poliéster con hilo de drenaje de cobre 
estañado. Cubierta: Poliolefina Color de cubierta: NARANJA Temperatura máxima del 
conductor: 90º C. Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120. UNFIRE® No propagador 
del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre 
de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2
Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Aplicación: Exigido en el RBT para circuitos de 
seguridad en locales de pública concurrencia.

Ampliació de la centraleta d'incendis existent marca MOERLEY-IAS, model VISION 4 de 
4 zones, per conectar nous sensors i pulsadors corresponents al magatzem. Inclou 
material auxiliar i part proporcional d'accessoris de muntatge.

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma 
UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual 
per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 
100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la 
norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior
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PRESSUPOST
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIÈNCIA

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

02.007 ml. Tub rígid

1 140,00 140,00
140,00 2,79 390,71

02.008 U. Senyalització

6 6,00
6,00 14,62 87,70

02.009 PA. Certificat instal·lació de detecció d'incendis

1 1,00
1,00 200,00 200,00

CAPITOL 02 - INSTAL·LACIÓ DE DETECCIÓ D'INCENDIS 3.708,11

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de 
panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament 
vertical

Certificat d'instal·lació de detecció d'incendis

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
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RESUM DE PRESSUPOST
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIÈNCIA

CAPITOL RESUM EUROS

01 PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE L'ESTRUCTURA 10.474,80

02 INSTAL·LACIÓ DE DETECCIÓ D'INCENDIS 3.708,11

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 14.182,91

13% Despeses Generals 1.843,78

6% Benefici industrial 850,97
SUMA DE D.G. i B.I. 2.694,75

SUBTOTAL 16.877,66

21% I.V.A. 3.544,31

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE 20.421,97

Regencos, novembre de 2015

L'Enginyer

Puja el pressupost general a la quantitat de VINT MIL QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS amb 
NORANTA SET CÈNTIMS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIÓ 3 (LOT 3) 

 

FUSTERIES I REIXES EN LA FAÇANA EXTERIOR DE LA ZONA 
DE LA PISTA DEL POLIVALENT 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMIDAMENTS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 03 LOT 3-FUSTERIA EXTERIOR                                         

03.01 UT  Tancament amb malla deploye                                     

Subministrament i col.locació suplements formats per marcs de perfil tubular de 50x50x2 mm i malla

tipus deploye. A la part inferior s'hi col.locarà perfil UPN-240 fixada mecanicament amb tacs me-

tàl.lics a pilars de formigó. Mides 5600x2500.

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

03.02 UT  Pintura sintètica                                               

Imprimació dels marcs amb malla deploye amb pintura antiox idant epòx ica de 2 components en co-

lor gris.

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

03.03 UT  Obertura fixe d'alumini i vidre 4+4 de 5500x2520                

Tancament d'alumini lacat serie AF52 o similar amb ral estandard i v idre laminat 4+4 composat de 4

fixes superiors i 4 inferiors segons plànols projecte de mides 5500x2520 mm. Inclòs mitjans aux i-

liars.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

03.04 UT  Obertura fixe i practicable d'alumini i vidre 4+4 de 5500x2520  

Tancament d'alumini lacat serie AF52 i CF31 o similar amb ral estandard i v idre laminat 4+4 compo-

sat de 4 fixes superiors i 4 practicables inferiors segons plànols projecte de mides 5500x2520 mm.

Inclòs mitjans auxiliars.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

03.05 UT  Obertura fixe d'alumini i panell d'alumini de 500x2520          

Tancament d'alumini lacat serie AF52 o similar amb ral estandard i panell de 10 cm de gruix  d'alumini

lacat segons plànols projecte de mides 500x2520 mm. Inclòs mitjans auxiliars.

Pressuposts anteriors 4,00

4,00
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI UD RESUM IMPORT

CAPITOL 03 LOT 3-FUSTERIA EXTERIOR                                         
03.01 UT  Tancament amb malla deploye                                     

Subministrament i col.locació suplements formats per marcs de perfil tubular de 50x 50x 2 mm i malla tipus deploy e.
A la part inferior s'hi col.locarà perfil UPN-240 fix ada mecanicament amb tacs metàl.lics a pilars de formigó. Mides
5600x 2500.

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.352,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

03.02 UT  Pintura sintètica                                               

Imprimació dels marcs amb malla deploy e amb pintura antiox idant epòx ica de 2 components en color gris.

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

03.03 UT  Obertura fixe d'alumini i vidre 4+4 de 5500x2520                

Tancament d'alumini lacat serie AF52 o similar amb ral estandard i v idre laminat 4+4 composat de 4 fix es supe-
riors i 4 inferiors segons plànols projecte de mides 5500x2520 mm. Inclòs mitjans aux iliars.

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.107,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT SET EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

03.04 UT  Obertura fixe i practicable d'alumini i vidre 4+4 de 5500x2520  

Tancament d'alumini lacat serie AF52 i CF31 o similar amb ral estandard i v idre laminat 4+4 composat de 4 fix es
superiors i 4 practicables inferiors segons plànols projecte de mides 5500x 2520 mm. Inclòs mitjans aux iliars.

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.481,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb DOS CÈNTIMS

03.05 UT  Obertura fixe d'alumini i panell d'alumini de 500x2520          

Tancament d'alumini lacat serie AF52 o similar amb ral estandard i panell de 10 cm de gruix  d'alumini lacat segons
plànols projecte de mides 500x2520 mm. Inclòs mitjans aux iliars.

TOTAL PARTIDA .................................................... 333,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 03 LOT 3-FUSTERIA EXTERIOR                                         
03.01 UT  Tancament amb malla deploye                                     

Subministrament i col.locació suplements formats per marcs de perfil tubular de 50x50x2 mm i malla tipus deploye.
A la part inferior s'hi col.locarà perfil UPN-240 fixada mecanicament amb tacs metàl.lics a pilars de formigó. Mides
5600x2500.

10100030     2,100 h   OFICIAL 1A                                                      17,90 37,59

10100060     2,100 h   MANOBRE                                                         15,50 32,55

10100190     1,600 h   OFICIAL 1A. SERRALLER                                           17,40 27,84

10100200     1,600 h   AJUDANT SERRALLER                                               15,24 24,38

TUB          108,030 kg  PERFIL TUB 50X50X2 MM                                           2,80 302,48

MALLA        12,600 m2  MALLA TIPUS DEPLOYE                                             32,20 405,72

UPN-240      200,600 kg  PERFIL UPN-240                                                  2,60 521,56

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.352,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

03.02 UT  Pintura sintètica                                               

Imprimació dels marcs amb malla deploye amb pintura antiox idant epòx ica de 2 components en color gris.

10100110     10,800 h   OFICIAL 1A. PINTOR                                              17,34 187,27

35800060     5,800 kg  ESMALT GRAS                                                     14,14 82,01

35800190     1,900 kg  MINI DE PLOM ELECTROLITIC                                       9,97 18,94

TOTAL PARTIDA.................................................. 288,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

03.03 UT  Obertura fixe d'alumini i vidre 4+4 de 5500x2520                

Tancament d'alumini lacat serie AF52 o similar amb ral estandard i v idre laminat 4+4 composat de 4 fixes superiors
i 4 inferiors segons plànols projecte de mides 5500x2520 mm. Inclòs mitjans aux iliars.

10100190     3,200 h   OFICIAL 1A. SERRALLER                                           17,40 55,68

10100200     2,700 h   AJUDANT SERRALLER                                               15,24 41,15

35600900     1,000 ut  FINESTRA AL·LUMINI 5500X2520CM FIXA                             1.010,59 1.010,59

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.107,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT SET EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

03.04 UT  Obertura fixe i practicable d'alumini i vidre 4+4 de 5500x2520  

Tancament d'alumini lacat serie AF52 i CF31 o similar amb ral estandard i v idre laminat 4+4 composat de 4 fixes
superiors i 4 practicables inferiors segons plànols projecte de mides 5500x2520 mm. Inclòs mitjans aux iliars.

10100190     3,200 h   OFICIAL 1A. SERRALLER                                           17,40 55,68

10100200     3,200 h   AJUDANT SERRALLER                                               15,24 48,77

35600795     1,000 ut  FINESTRA AL·LUMINI 5500X2520 CM PRAC...1F.                      1.376,57 1.376,57

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.481,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb DOS CÈNTIMS

03.05 UT  Obertura fixe d'alumini i panell d'alumini de 500x2520          

Tancament d'alumini lacat serie AF52 o similar amb ral estandard i panell de 10 cm de gruix d'alumini lacat segons
plànols projecte de mides 500x2520 mm. Inclòs mitjans auxiliars.

10100190     0,800 h   OFICIAL 1A. SERRALLER                                           17,40 13,92

10100200     0,500 h   AJUDANT SERRALLER                                               15,24 7,62

35600680     1,000 ut  FINESTRA AL·LUMINI 50x 2250 CM FIXA..1F.                         311,86 311,86

TOTAL PARTIDA.................................................. 333,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 03 LOT 3-FUSTERIA EXTERIOR                                         

03.01 UT  Tancament amb malla deploye                                     

Subministrament i col.locació suplements formats per marcs de perfil tubular de 50x50x2 mm i malla

tipus deploye. A la part inferior s'hi col.locarà perfil UPN-240 fixada mecanicament amb tacs me-

tàl.lics a pilars de formigó. Mides 5600x2500.

Pressuposts anteriors 3,00

3,00 1.352,12 4.056,36

03.02 UT  Pintura sintètica                                               

Imprimació dels marcs amb malla deploye amb pintura antiox idant epòx ica de 2 components en co-

lor gris.

Pressuposts anteriors 3,00

3,00 288,22 864,66

03.03 UT  Obertura fixe d'alumini i vidre 4+4 de 5500x2520                

Tancament d'alumini lacat serie AF52 o similar amb ral estandard i v idre laminat 4+4 composat de 4

fixes superiors i 4 inferiors segons plànols projecte de mides 5500x2520 mm. Inclòs mitjans aux i-

liars.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00 1.107,42 1.107,42

03.04 UT  Obertura fixe i practicable d'alumini i vidre 4+4 de 5500x2520  

Tancament d'alumini lacat serie AF52 i CF31 o similar amb ral estandard i v idre laminat 4+4 compo-

sat de 4 fixes superiors i 4 practicables inferiors segons plànols projecte de mides 5500x2520 mm.

Inclòs mitjans auxiliars.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00 1.481,02 1.481,02

03.05 UT  Obertura fixe d'alumini i panell d'alumini de 500x2520          

Tancament d'alumini lacat serie AF52 o similar amb ral estandard i panell de 10 cm de gruix  d'alumini

lacat segons plànols projecte de mides 500x2520 mm. Inclòs mitjans auxiliars.

Pressuposts anteriors 4,00

4,00 333,40 1.333,60

TOTAL CAPITOL 03 LOT 3-FUSTERIA EXTERIOR.............................................................................................. 8.843,06

TOTAL...................................................................................................................................................................... 8.843,06
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RESUM DE PRESSUPOST

INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CAPITOL RESUM EUROS

3 LOT 3-FUSTERIA EXTERIOR ........................................................................................................................ 8.843,06

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 8.843,06

13,00% Despeses Generals....................... 1.149,60

6,00% Benefici industrial.......................... 530,58

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.680,18

21,00% I.V.A....................................................................... 2.209,88

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 12.733,12

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 12.733,12

, a 27 Nov embre 2015.

La direcció facultativa                                  
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ACTUACIÓ 4 (LOT 4) 

 

MILLORES EN EL BAR DEL CENTRE CÍVIC POLIVALENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMIDAMENTS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 04 LOT 4-CUINA                                                     

04.01 PA  Reformar barra cuina                                            

Reforma barra de cuina de fusta existent, tallant la forma actual per adaptar-la segons plànol de detall

de projecte.

1 1,00

1,00

04.02 UT  Aplacat ceràmic cuina i magatzem                                

Col.locació d'enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres de

20x20cm blanques, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada

CG1 (UNE-EN 13888) (pvp 10€/M2)

cuina 2 5,30 2,70 28,62

2 3,30 2,70 17,82

magatzem 2 3,20 2,70 17,28

2 3,30 2,70 17,82

81,54

04.03 UT  Fals sostre de cartró-guix                                      

Cel ras continu amb plaques de cartró-guix  HD de 13mm de gruix, tipus Knauf o similar, amb entra-

mat ocult d'acer galvanitzat amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. S'inclou el tractament

de les juntes, entregues perimetrals, realització de forats, formació de registres, així com la part pro-

porcional de frontals de remat i forats d'iluminació.

cuina 1 5,30 3,30 17,49

magatzem 1 3,20 3,30 10,56

28,05

04.04 UT  Subministre i col.locació porta de pas de doble                 

Subministre i col.locació de porta de pas doble de DM esmaltades en color a escullir anb v idre en la

part superior rodó per la DF. Inclòs mecanismes d'obertura.

1 1,00

1,00

04.05 UT  Subministre i col.locació porta de pas                          

Subministre i col.locació de porta de pas de DM esmaltades en color a escullir per la DF. Inclòs me-

canismes d'obertura.

1 1,00

1,00

04.06 PA  Adaptar instal.lacions a mobiliari de cuina                     

Adaptar instal.lacions actuals al mobiliari subministrat, electricitat, aigua i desaigües. Inclòs ajudes de

paletria si fos necessari.

1 1,00

1,00
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI UD RESUM IMPORT

CAPITOL 04 LOT 4-CUINA                                                     
04.01 PA  Reformar barra cuina                                            

Reforma barra de cuina de fusta ex istent, tallant la forma actual per adaptar-la segons plànol de detall de projecte.

TOTAL PARTIDA .................................................... 785,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS

04.02 UT  Aplacat ceràmic cuina i magatzem                                

Col.locació d'enrajolat de parament v ertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres de 20x20cm blanques,
col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (pv p 10€/M2)

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS

04.03 UT  Fals sostre de cartró-guix                                      

Cel ras continu amb plaques de cartró-guix  HD de 13mm de gruix , tipus Knauf o similar, amb entramat ocult d'acer
galv anitzat amb suspensió autoaniv elladora de barra roscada. S'inclou el tractament de les juntes, entregues peri-
metrals, realització de forats, formació de registres, aix í com la part proporcional de frontals de remat i forats d'ilumi-
nació.

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

04.04 UT  Subministre i col.locació porta de pas de doble                 

Subministre i col.locació de porta de pas doble de DM esmaltades en color a escullir anb v idre en la part superior
rodó per la DF. Inclòs mecanismes d'obertura.

TOTAL PARTIDA .................................................... 830,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS TRENTA EUROS

04.05 UT  Subministre i col.locació porta de pas                          

Subministre i col.locació de porta de pas de DM esmaltades en color a escullir per la DF. Inclòs mecanismes d'o-
bertura.

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA EUROS

04.06 PA  Adaptar instal.lacions a mobiliari de cuina                     

Adaptar instal.lacions actuals al mobiliari subministrat, electricitat, aigua i desaigües. Inclòs ajudes de paletria si fos
necessari.

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.078,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SETANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 04 LOT 4-CUINA                                                     
04.01 PA  Reformar barra cuina                                            

Reforma barra de cuina de fusta existent, tallant la forma actual per adaptar-la segons plànol de detall de projecte.

10100170     4,600 h   OFICIAL 1A. FUSTER                                              17,94 82,52

10100180     3,000 h   AJUDANT DE FUSTER                                               15,75 47,25

MATF         1,000 ut  MATERIALS AUXILIARS                                             655,23 655,23

TOTAL PARTIDA.................................................. 785,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS

04.02 UT  Aplacat ceràmic cuina i magatzem                                

Col.locació d'enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres de 20x20cm blanques,
col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (pvp
10€/M2)

10100030     0,720 h   OFICIAL 1A                                                      17,90 12,89

10100060     0,460 h   MANOBRE                                                         15,50 7,13

32900005     1,020 m2  GRES ESMALTAT  PER INTERIORS, PREU BAIX                         10,00 10,20

30300030     4,500 kg  CIMENT ADHESIU O PASTA ADHESIVA GRISA                           0,50 2,25

30300200     0,600 kg  BEURADA DE COLOR                                                0,88 0,53

TOTAL PARTIDA.................................................. 33,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS

04.03 UT  Fals sostre de cartró-guix                                      

Cel ras continu amb plaques de cartró-guix  HD de 13mm de gruix, tipus Knauf o similar, amb entramat ocult d'acer
galvanitzat amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. S'inclou el tractament de les juntes, entregues peri-
metrals, realització de forats, formació de registres, així com la part proporcional de frontals de remat i forats d'ilumi-
nació.

10100060     0,330 h   MANOBRE                                                         15,50 5,12

10100230     0,330 h   OFICIAL 1A. MUNTADOR                                            17,90 5,91

30500790     2,100 kg  PERFIL T ACER GALV. 2X2 F.SOSTRE                                2,25 4,73

30500840     2,000 ml  BARRA ACER GALV.-FALSOS SOSTRES                                 0,80 1,60

31800050     1,020 m2  PLACA CARTRO-GUIX DE 13 mm                                      4,10 4,18

TOTAL PARTIDA.................................................. 21,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

04.04 UT  Subministre i col.locació porta de pas de doble                 

Subministre i col.locació de porta de pas doble de DM esmaltades en color a escullir anb vidre en la part superior
rodó per la DF. Inclòs mecanismes d'obertura.

10100170     2,000 h   OFICIAL 1A. FUSTER                                              17,94 35,88

10100180     1,000 h   AJUDANT DE FUSTER                                               15,75 15,75

34400620     1,000 ut  PORTA 140X203CM DM DOBLE AMB FINESTRA RODONA            778,37 778,37

TOTAL PARTIDA.................................................. 830,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS TRENTA EUROS

04.05 UT  Subministre i col.locació porta de pas                          

Subministre i col.locació de porta de pas de DM esmaltades en color a escullir per la DF. Inclòs mecanismes d'o-
bertura.

10100170     1,000 h   OFICIAL 1A. FUSTER                                              17,94 17,94

10100180     0,500 h   AJUDANT DE FUSTER                                               15,75 7,88

PORTA        1,000 ut  PORTA 80X203CM DM                                               304,18 304,18

TOTAL PARTIDA.................................................. 330,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA EUROS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

04.06 PA  Adaptar instal.lacions a mobiliari de cuina                     

Adaptar instal.lacions actuals al mobiliari subministrat, electricitat, aigua i desaigües. Inclòs ajudes de paletria si fos
necessari.

10100240     32,000 h   OFICIAL 1A. INSTAL.LADOR                                        17,90 572,80

10100250     32,000 h   AJUDANT D'INSTAL.LADOR                                          15,50 496,00

MATI         1,000 pa  MATERIAL LAMPISTERIA                                            1.010,00 1.010,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 2.078,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SETANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
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PRESSUPOST
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 04 LOT 4-CUINA                                                     

04.01 PA  Reformar barra cuina                                            

Reforma barra de cuina de fusta existent, tallant la forma actual per adaptar-la segons plànol de detall

de projecte.

1,00 785,00 785,00

04.02 UT  Aplacat ceràmic cuina i magatzem                                

Col.locació d'enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres de

20x20cm blanques, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada

CG1 (UNE-EN 13888) (pvp 10€/M2)

81,54 33,00 2.690,82

04.03 UT  Fals sostre de cartró-guix                                      

Cel ras continu amb plaques de cartró-guix  HD de 13mm de gruix, tipus Knauf o similar, amb entra-

mat ocult d'acer galvanitzat amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. S'inclou el tractament

de les juntes, entregues perimetrals, realització de forats, formació de registres, així com la part pro-

porcional de frontals de remat i forats d'iluminació.

28,05 21,54 604,20

04.04 UT  Subministre i col.locació porta de pas de doble                 

Subministre i col.locació de porta de pas doble de DM esmaltades en color a escullir anb v idre en la

part superior rodó per la DF. Inclòs mecanismes d'obertura.

1,00 830,00 830,00

04.05 UT  Subministre i col.locació porta de pas                          

Subministre i col.locació de porta de pas de DM esmaltades en color a escullir per la DF. Inclòs me-

canismes d'obertura.

1,00 330,00 330,00

04.06 PA  Adaptar instal.lacions a mobiliari de cuina                     

Adaptar instal.lacions actuals al mobiliari subministrat, electricitat, aigua i desaigües. Inclòs ajudes de

paletria si fos necessari.

1,00 2.078,80 2.078,80

TOTAL CAPITOL 04 LOT 4-CUINA........................................................................................................................ 7.318,82

TOTAL...................................................................................................................................................................... 7.318,82
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RESUM DE PRESSUPOST

INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CAPITOL RESUM EUROS

4 LOT 4-CUINA............................................................................................................................................... 7.318,82

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 7.318,82

13,00% Despeses Generals....................... 951,45

6,00% Benefici industrial.......................... 439,13

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.390,58

21,00% I.V.A....................................................................... 1.828,97

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 10.538,37

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 10.538,37

, a 27 Nov embre 2015.

La direcció facultativa                                  
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ACTUACIÓ 5 (LOT 5) 

 

INSTAL·LACIÓ D’UNS ENVANS ACÚSTICS DE SEPARACIÓ DE 
SALES EN EL CENTRE CÍVIC POLIVALENT 

 

 

 

 

 

 



AMIDAMENTS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 05 LOT 5-ENVÀ ACÚSTIC                                              

05.01 UT  Envà acústic de 5500x3500 mm                                    

Subministre i col.locació de panel acústic Reiter-1700 monodireccional o similar, lliscant per un carril

superior d'alumini (sense guia en paviment) de mides 5300x3500 mm amb una modulació de 5 pa-

nells per envà amb aíllament de llana de roca de 40 mm amb taulell decoratiu de melamina (color es-

tàndard a escullir).

2 2,00

2,00

05.02 UT  Envà acústic de 3400x3500 mm                                    

Subministre i col.locació de panel acústic Reiter-1700 monodireccional o similar, lliscant per un carril

superior d'alumini (sense guia en paviment) de mides 3400x3500 mm amb una modulació de 3 pa-

nells per envà amb aíllament de llana de roca de 40 mm amb taulell decoratiu de melamina (color es-

tàndard a escullir).

1 1,00

1,00

05.03 UT  Porta de pas en panell                                          

Subministre i col.locació de panell porta de pas en panell acústic amb les mateixes característiques

que el panell.

1 1,00

1,00
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI UD RESUM IMPORT

CAPITOL 05 LOT 5-ENVÀ ACÚSTIC                                              
05.01 UT  Envà acústic de 5500x3500 mm                                    

Subministre i col.locació de panel acústic Reiter-1700 monodireccional o similar, lliscant per un carril superior d'alu-
mini (sense guia en pav iment) de mides 5300x3500 mm amb una modulació de 5 panells per envà amb aíllament
de llana de roca de 40 mm amb taulell decoratiu de melamina (color estàndard a escullir).

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.821,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

05.02 UT  Envà acústic de 3400x3500 mm                                    

Subministre i col.locació de panel acústic Reiter-1700 monodireccional o similar, lliscant per un carril superior d'alu-
mini (sense guia en pav iment) de mides 3400x3500 mm amb una modulació de 3 panells per envà amb aíllament
de llana de roca de 40 mm amb taulell decoratiu de melamina (color estàndard a escullir).

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.880,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS

05.03 UT  Porta de pas en panell                                          

Subministre i col.locació de panell porta de pas en panell acústic amb les mateix es característiques que el panell.

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.040,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUARANTA EUROS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 05 LOT 5-ENVÀ ACÚSTIC                                              
05.01 UT  Envà acústic de 5500x3500 mm                                    

Subministre i col.locació de panel acústic Reiter-1700 monodireccional o similar, lliscant per un carril superior d'alu-
mini (sense guia en pav iment) de mides 5300x3500 mm amb una modulació de 5 panells per envà amb aíllament
de llana de roca de 40 mm amb taulell decoratiu de melamina (color estàndard a escullir).

10100170     3,300 h   OFICIAL 1A. FUSTER                                              17,94 59,20

10100180     3,300 h   AJUDANT DE FUSTER                                               15,75 51,98

32000010     1,000 ut  ENVÀ ACÚSTIC DE 5500X3500                                       4.710,76 4.710,76

TOTAL PARTIDA.................................................. 4.821,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

05.02 UT  Envà acústic de 3400x3500 mm                                    

Subministre i col.locació de panel acústic Reiter-1700 monodireccional o similar, lliscant per un carril superior d'alu-
mini (sense guia en pav iment) de mides 3400x3500 mm amb una modulació de 3 panells per envà amb aíllament
de llana de roca de 40 mm amb taulell decoratiu de melamina (color estàndard a escullir).

10100170     2,200 h   OFICIAL 1A. FUSTER                                              17,94 39,47

10100180     2,200 h   AJUDANT DE FUSTER                                               15,75 34,65

PANELL       1,000 ut  ENVÀ ACÚSTIC DE 5500X3500                                       2.805,88 2.805,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 2.880,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS

05.03 UT  Porta de pas en panell                                          

Subministre i col.locació de panell porta de pas en panell acústic amb les mateixes característiques que el panell.

10100170     1,100 h   OFICIAL 1A. FUSTER                                              17,94 19,73

10100180     1,100 h   AJUDANT DE FUSTER                                               15,75 17,33

PORTAP       1,000 ut  PORTA PANELL ACÚSTIC                                            1.002,94 1.002,94

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.040,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUARANTA EUROS
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PRESSUPOST
INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 05 LOT 5-ENVÀ ACÚSTIC                                              

05.01 UT  Envà acústic de 5500x3500 mm                                    

Subministre i col.locació de panel acústic Reiter-1700 monodireccional o similar, lliscant per un carril

superior d'alumini (sense guia en paviment) de mides 5300x3500 mm amb una modulació de 5 pa-

nells per envà amb aíllament de llana de roca de 40 mm amb taulell decoratiu de melamina (color es-

tàndard a escullir).

2,00 4.821,94 9.643,88

05.02 UT  Envà acústic de 3400x3500 mm                                    

Subministre i col.locació de panel acústic Reiter-1700 monodireccional o similar, lliscant per un carril

superior d'alumini (sense guia en paviment) de mides 3400x3500 mm amb una modulació de 3 pa-

nells per envà amb aíllament de llana de roca de 40 mm amb taulell decoratiu de melamina (color es-

tàndard a escullir).

1,00 2.880,00 2.880,00

05.03 UT  Porta de pas en panell                                          

Subministre i col.locació de panell porta de pas en panell acústic amb les mateixes característiques

que el panell.

1,00 1.040,00 1.040,00

TOTAL CAPITOL 05 LOT 5-ENVÀ ACÚSTIC......................................................................................................... 13.563,88

TOTAL...................................................................................................................................................................... 13.563,88
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RESUM DE PRESSUPOST

INTERVENCIONS CENTRE CÍVIC POLIVALENT PER MILLORAR EFICIENCIA   

CAPITOL RESUM EUROS

5 LOT 5-ENVÀ ACÚSTIC ................................................................................................................................. 13.563,88

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 13.563,88

13,00% Despeses Generals....................... 1.763,30

6,00% Benefici industrial.......................... 813,83

SUMA DE G.G. y  B.I. 2.577,13

21,00% I.V.A....................................................................... 3.389,61

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 19.530,62

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 19.530,62

, a 27 Nov embre 2015.

La direcció facultativa                                  
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QUADRE RESUM DE TOTES LES ACTUACIONS 

 



CAPITOL RESUM EUROS

1 CALEFACCIÓ 36.951,88

2 PREVENCIÓ D'INCENDIS MAGATZEM 14.182,91

3 FUSTERIES EXTERIORS 8.843,06

4 CUINA 7.318,82

5 ENVANS ACÚSTICS 13.563,48

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 80.860,15

13% Despeses Generals 10.511,82

6% Benefici industrial 4.851,61

SUMA DE D.G. i B.I. 15.363,43

SUBTOTAL 96.223,58

21% I.V.A. 20.206,95

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE 116.430,53

CENT SETZE MIL QUATRE‐CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA TRES CÈNTIMS

Regencos, novembre de 2015

Miquel Poch Clara

Jordi Salvatierra Herrero

Puja el pressupost general a la quantitat de
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