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RESUM 
 
El projecte escollit es situa a la Zona Franca de L’Hospitalet de Llobregat i es tracta d’un edifici 
d’una empresa de serveis format per dos edificis: Un edifici que fa funció de oficines i serveis i 
una nau industrial amb ús d’aparcament i taller. 
 
Estudiem aquest edifici des de l’aixecament arquitectònic, fent una proposta de disseny, 
arranjament de les deficiències, noves millores i, finalment, redacció del projecte executiu. 
 
El projecte executiu consta dels següents documents: 
Memòries, plànols i pressupost. 
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GLOSARI 
 
Abreviatures: 
 
-MD: Memòria descriptiva 
-MCON: Memòria Constructiva 
-DG: Documentació Gràfica 
 
-SI : Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi  
-SU: Exigències bàsiques de seguretat d’utilització  
-HS: Exigències bàsiques de salubritat  
-HR: Exigències bàsiques de protecció enfront el soroll  
-HE: Exigències bàsiques d’estalvi d’energia 
 
-CTE: Codi Tècnic de l’Edificació 

 
 
PREFACI 
 
Es realitzen propostes d’intervenció amb una estructura de projecte executiu, però amb la 
particularitat que és un estudi per l’aprenentatge i no està pensat per la seva execució. Per 
això, proposem solucions a vegades inviables econòmicament o de complexa planificació per 
la posada d’obra, ja que no podem interrompre l’activitat de les oficines durant el temps que 
indaguem que pot durar realitzar totes les actuacions que proposem. 
 
Aquest projecte es promou a partir d’un conveni acadèmic del departament de expressió 
gràfica de l’Escola Superior d’Edificació de Barcelona amb un arquitecte de Madrid, que té 
intenció d’estudiar l’edifici per a futures intervencions. Aprofitant aquest conveni, els alumnes 
d’arquitectura tècnica: José Torrecillas López i Carlos Galiana Llinares, redacten un treball 
inspirat en aquest edifici real situat al C/ Motors, 300 de L’Hospitalet de Llobregat, com a 
Projecte Final de Carrera. 
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MD.1  Objecte del projecte 

1.01 Objecte del projecte 

El present projecte te com objecte les obres de Rehabilitació d’un Edifici de Serveis a la Zona 
Franca de L’Hospitalet de Llobregat, a la comarca del Baix Llobregat. És tracta d’aconseguir una 
distribució funcional amb un aspecte més estètic, zones degudament condicionades per a l’ús actual i 
l’aplicació i compliment de la normativa vigent. L’objecte es portarà a terme mitjançant la realització 
de varies actuacions detallades posteriorment. 

Aquest projecte és una proposta promoguda a partir d’un conveni acadèmic amb un arquitecte de 
Madrid, que té intenció d’estudiar l’edifici per a futures intervencions. 

Els tècnics autors del projecte són José Torrecillas López i Carlos Galiana Llinares, estudiants en fase 
de PFC de la Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (Universitat Politècnica de 
Catalunya). 
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1.02  Agents  

FITXA 01  Agents del projecte 

1.A.1 Projecte: 

Títol del projecte: REHABILITACIÓ D’UN EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA FRANCA DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT 

Emplaçament:  C/ Motors, 300. L’Hospitalet de Llobregat 

1.A.2 Promotor: 

Promotor               Alentis (empresa de serveis) 

 Redactor/s: 
Arquitecte tècnic  José Torrecillas López NIF 44423210-K

Arquitecte tècnic Carlos Galiana Llinares NIF  73394351-V 
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MD.2  Informació prèvia 

2.01 Antecedents de partida i dades de l’entorn 

Es tracta d’un Edifici de Serveis a la Zona Franca de L’Hospitalet de Llobregat de PB+2 amb una nau 
industrial adossada, conjunt construït al 1990 segons el catastre. A la planta primera i segona hi han 
oficines, la PB fa la funció de serveis (recepció, zona de descans, vestuaris, magatzems i sindicats) i 
la nau industrial es fa servir com a aparcament amb un petit taller.  

En conseqüència ens trobem amb la fonamentació, estructura i tancaments primaris ja executats, 
amb murs perimetrals de bloc de formigó de 20cm de gruix a la planta baixa i nau, mur cortina a les 
plantes superiors i una “caixa de distribució” (distribuïdors, vestíbuls, recepció, escala i ascensor) feta 
del mateix material. També ens trobem les divisòries, instal·lacions i acabats ja executats. 

Estructuralment, al edifici d’oficines tenim forjats reticulars subjectats per 18 pilars de secció variable i 
a la nau tenim una estructura porticada formada per 8 pòrtics de pilars de 40x40cm i bigues 
prefabricades amb una llum màxima de 19,20 metres. Pel que fa a la fonamentació intuïm que ha de 
ser de sabates aïllades de formigó armat. 

La coberta del edifici d’oficines és plana no transitable amb acabat ceràmic de rasilla mentre que la de 
la nau està formada per plaques compostes amb acabat metàl·lic i petits lluernaris translùcids. 

Els paviments en general són de terratzo de diferents colors i paviment tècnic a la planta segona i als 
sindicats. Al la nau el paviment es de ciment arremolinat.  
El cel-ras existent és de plaques de guix als banys i metàl·liques registrables a la zona de treball. 

Els paraments verticals, generalment, estan arrebossats amb acabat de pintura. 

L’entorn es caracteritza per ser una zona industrial pertanyent al Polígon Pedrosa de la Zona Franca 
de L’Hospitalet, regida per les ordenances urbanístiques complementàries del Sector Gran Via Sud. 
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2.02 Antecedents de partida i dades de l’entorn, reportatge fotogràfic. 

L’edifici presenta problemes d’aïllament tèrmic i acústic, mal condicionament i distribució poc 
funcional. Com exposem a continuació: 

-A al zona de treball: un paviment tècnic causant de sorolls per trepitjades i un cel-ras 
metàl·lic incapaç d’absorbir el soroll causat per desenes de treballadors en activitat, evita el bon 
funcionament de l’edifici per l’ús que es pretén.  

                   Planta 1ª

Planta 2ª 
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-Distribució: la existència de despatxos i sales situats radialment repartits sobre les plantes 
1ª i 2ª , doten als habitacles de llum natural i ventilació directa, però produeix penombra a algunes 
parts de la zona de treball en hores de sol, no aprofitant la llum natural i donant una sensació de 
pegat, poc estètic.

         Planta 1ª 

        Planta 2ª
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-El mur cortina: culpable per pèrdues de calor e infiltracions d’aire exterior a l’hivern degut a 
la falta de estanqueïtat de la fusteria; causa del calentament interior provocat per l’efecte hivernacle a 
l’estiu; enlluernaments per raigs solars per la mala qualitat del vidre i la incomoditat de les cortinetes
de làmines d’alumini que hi ha a l’interior que dificulta la obertura de les finestres, que actualment son 
batents.

-La nau industrial: foscor, una coberta deficient amb lluernaris que no compleixen la 
superfície d’il·luminació mínima i, al cap del temps, s’han anat tornant més opacs; mala ventilació,
tenint en conte que s’utilitza com aparcament. 
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       Trobada coberta nau amb parament 

-Instal·lacions: Obsoletes i en mal estat. 

 -Coberta: La dilatació ha causat  fissures i el trencament de les peces de rasilla, com a 
conseqüència apareixen goteres puntuals, A  més a més la ubicació de la maquinaria no és la 
correcta ja que altera la imatge del edifici.  
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             Accés coberta, incòmode, filtracions d’aigua 

      
         Vista general coberta;  màquines climatització en mal estat 

      Màquines climatització anti-estètiques 
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Exterior descuidat, ús inapropiat 

Acabats exteriors, envellits no compleixen un criteri estètic 
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2.03 Antecedents de partida i dades de l’entorn, presa de dades. 

La presa de dades s’ha realitzat mitjançant el croquitzat del valors obtinguts del dispositiu de mesura 
per sensor a distancia làser o amb cinta mètrica, seguint mètodes de camp per a la mesura de la 
corba i triangulació. 

Mesura del gruix de la fusteria mur cortina 

Separació entre muntants no lineal 

Hem fet servir el mètode de punts per coordenades cartesianes per aconseguir la precisió en 
l’aixecament de la corba. Consisteix en fixar la coordenada X i mesurar la coordenada Y. En el nostre 
cas fèiem augmentar la coordenada X amb un interval lineal (cada 1 metre). D’aquesta manera, amb 
uns pocs punts ja podem traure la equació de la corba que serà de la forma y=A·x^2 i ens donarà tota 
la seva informació: radi de curbatura, longitud del arc i longitud de la corba.
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Mesura de la corba, mètode de coordenades cartesianes 

Croquitzat dels valors obtinguts. Utilització del làser per a enregistrar l’alçada total. 
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2.02 Normativa urbanística 

El projecte de rehabilitació del edifici de serveis a la Zona Franca de L’Hospitalet, clau: 22a2, 
compleix integrament les normes i ordenances corresponents al planejament vigent del municipi. 

 FITXA 02 – Dades urbanístiques 

Projecte   
Edifici de serveis a la Zona Franca 

Emplaçament  
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) 

Planejament vigent  

-PLA PARCIAL d’ordenació GRAN VIA SUD (revisió) (05/03/1970) 
-ORDENANCES COMPLEMENTÀRIES (modificades segons alegacions) al SECTOR GRANVIA SUD    
(07/04/1988)
-PLA GENERAL METROPOLITÀ (14/07/1976)

Qualificació del solar SÒL URBÀ
zonificació INDUSTRIAL MITJANA INDÚSTRIA
Qualificació del solar EDIFICACIÓ AÏLLADA

segons Normativa segons Projecte
Superfície mínima parcel.la 1000m2 1689m2 
Ocupació 70% 62% (1047m2) 
Alçada reguladora 1830m (pb+4) 11,26 (pb+2) 
Façana mínima 15m 91,90m 
Separacions  mínimes 3m 3m 
Alçada mínima sostre planta baixa 4m 4,70m 
Superfície màxia de sostre construible 2,00m2t/m2s 1,01m2t/m2s 
Volum edificable 13,70m3/m2 6,10m3/m2 

Ajardinament 10% parcel.la 10,15% (171,83m2) 
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MD.3  Descripció del projecte 

3.01  Descripció general de l’edifici i el programa 

Per realitzar aquest projecte s’han tingut en conte els requeriments específics d’aquest us, les 
característiques de l’espai on s’ubicarà, les característiques de l’edificació actual i els problemes i 
patologies que pateix el edifici com a conjunt, la nau i l’edifici d’oficines. 

Al distribuir els diferents espais s’ha tingut en conte la interrelació entre ells, per facilitar la 
funcionalitat; la necessitat d’establir espais de reserva pel pas d’instal·lacions; la simetria que ens 
ofereix dissenyar un a planta gairebé semicircular i el continu diàleg amb l’exterior. 

Per portar-ho a terme hem fet una zonificació dels “interlocutors” que hi interactuen en aquest diàleg: 
- Zona de treball, dividida en “sub-zones” segons organigrama. 
- Despatxos i sales de reunions
- Zones de pas i circulació
- Distribució i espera, immediatament abans d’entrar a la zona de treball. 
- Zones de control i gestió, com ara recepció PB, zones de rebuda a P1 i P2 i garites de 

seguretat a l’entrada i sortida de l’aparcament. 
- Zones de serveis: Cuina-descans, vestuaris, lavabos, primer auxilis i magatzems. 
- A parcament
- Exterior.

Segons la funció que cada espai te atribuïda, se’l ha dotat d’unes característiques funcionals, 
distribució i qualitats estètiques adients.  

A la zona de treball és dotarà d’un condicionament especial, tant tèrmic com acústic, i l’aprofitament 
del màxim de llum natural, creant una zona diàfana i ordenada. 

Paral·lela a la mitgera amb la nau, col·loquem els despatxos d’una forma simètrica, afavorint una zona 
de pas neta i circulació còmoda, sense retranquèigs  A part de la qualitat estètica, ens permet eliminar 
les zones de penombra causades per l’antiga distribució dels despatxos i sala de reunions. 

Creem una zona d’espera, inexistent en l’antiga distribució que ens permet gestionar les visites. 

Millorem el control i l’ordre del desenvolupament de les tasques amb garites, i ampliem i renovem els 
serveis de l’edifici. 

A  l’aparcament fem una distinció entre zones per als vianants i per vehicles delimitant entrada i 
sortida. A més a més, és proposa una ampliació del aparcament amb la construcció d’una 
marquesina exterior que uneix el pati amb l’interior per un pas per vianants coberta i una entrada 
alternativa.

El exterior, és la imatge per excel·lència, la cara, el espill de l’ànima d’aquest projecte que es tractarà 
amb molta cura. La interactuació dels diferents materials que entren en escena serà un dels objectius. 
És farà complir l’ordenança urbanística municipal respecte a tanques i espais amb vegetació.  

Aquestes àrees estan separades, comunicades però entre si per les zones de pas i circulació que 
permeten el mencionat diàleg. 

S’ha previst pel compliment de les mesures d’evacuació i protecció contra incendis del CTE la 
col·locació de dues escales d’emergència exteriors independents. L’escala interior es una escala 
protegida. 
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3.02  Ús característic de l’edifici i altres usos previstos 

L’ús al que es destina la planta primera i segona és d’activitat d’oficines (ús administratiu), la PB fa la 
funció de serveis (recepció, zona de descans, vestuaris, magatzems i sindicats) i la nau industrial es 
fa servir com a aparcament amb un petit taller.  

No hi ha altres usos previstos. 

Accés als serveis de telecomunicacions: 

En referència als serveis de telecomunicacions el projecte COMPLEIX amb el RD. Llei 1/98  i amb el 
reglament que el desenvolupa RD. 279/99 de 22/02/99 (BOE. 09/03/99). 
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3.04  Normativa d’aplicació 

Compliment de la normativa del Codi Tècnic de l’Edificació:
La reforma d’aquest edifici de serveis s’ha projectat seguint la normativa del Codi Tècnic de 
l’Edificació, i la compleix en tot allò que li afecta. 

Normativa vigent:
El projecte compleix i incorpora totes les disposicions pertinents de la normativa bàsica vigent 
i en general totes les disposicions d’obligat compliment, especialment aquelles relacionades 
amb qüestions de seguretat. S’adjunta relació d’aquesta normativa. 

Normativa urbanística:
El projecte compleix la normativa urbanística corresponent al solar i s’ha obtingut la informació 
precisa i s’ha realitzat les consultes necessàries perquè el projecte pugui obtenir en el seu 
moment la corresponent llicència municipal d’obres. El compliment d’aquesta normativa 
s’especifica a l’apartat MD 2.02. 

Accessibilitat:

El projecte COMPLEIX els requisits que estableixen les instruccions i la normativa que són 
aplicables en la redacció de projectes d’edificis d’ús industrial i oficines: 

Llei 13/82 d’integració social dels Minusvàlids 

Títol IX, secc. 1a sobre Mobilitat i Barreres Arquitectòniques (arreu de l’Estat) 

Llei 20/91 de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques 
DOGC 04.12.91 

Decret 135/95 de desplegament de la Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’accessibilitat 
DOGC 28.04.95 

Per accedir a les plantes superiors es col·loca un ascensor apte per a minusvàlids, seguint les 
normatives de supressió de barreres arquitectòniques, abans especificades. També es 
construeixen quatre banys adaptats, i es permet la circulació per tot l’edifici adaptant tots els 
itineraris.
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Protecció contraincendis: 

COMPLEIX  la normativa, referent a la protecció contraincendis, següent:  

 Norma Bàsica de l’edificació NBE-CPI-96 (RD 2177/1996) BOE 29 d’octubre de 1996. 

 Decret 241/94 sobre condicions urbanístiques i de protecció contra incendis en els edificis, 
(DOGC 30.09.94). 

 Norma Tecnològica d’Edificació NTE/IPF/74, pel que fa referència a l’exigència del número 
d’extintors (IPF-38) i del número d’equips de mànega (IPF-43) (en cas que sigui necessari). 

 Legislació vigent en matèria de protecció contra incendis que li afecta pel seu emplaçament, 
tant sigui local, provincial com de la Generalitat. 

•  COMPLEIX  els requisits bàsics de SI Seguretat en cas d’incendi del Codi tècnic de l’Edificació 
CTE.

El projecte per garantir el requisit bàsic de “Seguretat en cas d’incendi” i protegir els ocupants 
de l’edifici dels riscs originats per un incendi, complirà, amb els paràmetres objectius i 
procediments del Document Bàsic DB-SI,  per a totes les exigències bàsiques: 
SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu interior. 
SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu exterior. 
SI 3 Evacuació dels ocupants, per disposar dels mitjans d’evacuació adequats per que els 
ocupants puguin abandonar l’edifici. 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis, per disposar dels equips i instal·lacions 
adients per a possibilitar la detecció, el control i l’extensió del incendi. 
SI 5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i d’extinció 
SI 6 Resistència estructural al incendi, per garantir la resistència al foc de l’estructura 
durant el temps necessari per a fer possible tots els paràmetres anteriors. 

•  Pels edificis de nova construcció, també és d’aplicació el Decret 241/1994 sobre condicionants 
urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. 
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3.05  Descripció bàsica dels sistemes que composen el projecte 

Sistema estructural 

L’estructura ja existeix i es a base de pilars de formigó, sostre reticular i sabates aïllades. A la 
nau tenim una estructura porticada formada per 8 pòrtics de pilars de 40x40cm i bigues 
prefabricades amb una llum màxima de 19,20 metres 

Sistema de compartimentació 

La compartimentació es farà amb envans de fàbrica de maó i cartró-guix a la planta baixa i a 
les plantes superiors estaran formats per plafons de resina fenòlica en la cara vista, amb una 
estructura de suport intermitja, segellats amb silicona als banys i vestuaris, i amb cantoneres 
fenòliques arrodonides de radi 30mm, com ara el model E0-00 de la marca trespa athlon o 
similar. Aquests plafons aniran muntats sobre uns suports verticals de 80x60x4mm. 

Per dividir els despatxos i la sala de reunions de la zona de treball s’utilitzarà vidre d'opacitat 
regulable tipus dreamglass, de 13 mm de gruix, inclòs ''U'' d'alumini de remat superior i 
inferior, incloent porta batent del mateix material i tot els ferraments d'acer inoxidable. 

També entenem el cel ras dintre d’aquest apartat i bàsic per al objectiu de l’aïllament. Hi ha de 
3 tipus: 

- Als despatxos i garites es col·locarà cel ras fonoabsorvent tipus Amstrong. 

- A la zona de treball, es muntarà fals sostre fonoabsorvent registrable tipus 
Amstrong. 

- A la resta, cel ras de plaques de guix laminat, sistema fix, amb entramat ocult i 
suspensió autonivelladora de barra roscada, aïllament acústic, pintat epoxi 

Sistema envolvent  

Es configura amb  un tancament format per mur cortina, a les plantes 1ª i 2ª, que serà objecte 
d’actuació. Actualment els tancaments que formen part de l’edifici i no modifiquem són murs 
perimetrals de bloc de formigó de 20cm de gruix a la planta baixa i nau, i una “caixa de 
distribució” (distribuïdors, vestíbuls, recepció, escala i ascensor) feta de mur d’obra de maó de 
30 cm de gruix.  

Les cobertes seran de dos tipus, la de l’edifici d’oficines, plana invertida acabada amb graves, 
i la de la nau formada per pannells sandvitx i planxes de policarbonat.  

L’acabat exterior de les façanes de la nau industrial i part posterior de l’edifici d’oficines es 
revestirà amb monocapa de color gris clar. A la part poligonal de l’edifici d’oficines es 
col·locarà un aplacat tipus "Floresta" de pedra arenisca natural acabat llis, bicolor, negre i gris. 
I a la part de la planta baixa de la corba es folrarà amb maia d’acer tipus “Easymetal”. 

Sistema d’acabats interiors 

Els revestiments dels paraments verticals són els mateixos pannells fenòlics que conformen 
les divisòries. Els acabats són de tres tipus diferents, tal com es detalla a continuació. 

- a les divisòries dels despatxos, es col·locaran plafons amb acabat de fusta tipus 
tilo, model W80-01, de la marca Trespa Athlon o similar. 
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- a la recepció, es col·locaran plafons amb acabat d’acer inoxidable fins una alçada 
de 2 metres, de la marca Trespa Athlon o similar, la resta anirà arrebossat i pintat 
fins al sostre. 

- als banys i vestuaris, es col·locaran plafons amb acabat blanc, model E0-00, de la 
marca Trespa Athlon o similar, excepte a les dutxes on s’enrajolarà amb rajola 
ceràmica premsada esmaltada de 20x20 cm. 

- A la resta d’espais es pintarà l’arrebossat reglejat amb pintura plàstica amb 
acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues capes d’acabat. 

Els diferents tipus de paviments que es col·locaran són els següents: 

- A la recepció i la cuina es col·locarà paviment de terratzo de 40x40cm. 

- Als lavabos i vestuaris es col·locarà paviment antilliscant de rajola de gres 
porcel·lànic de forma rectangular de 40x40cm. 

- A les plantes 1ª i 2ª, paviment de terratzo llis fosc de gra petit, de 60x60 cm polit i 
abrillantat.

Urbanització 

Les zones de circulació de persones i vehicles tindran un acabat de formigó colorejat, la zona 
de la corva estarà ajardinada i les zones restants amb un acabat de sauló. Les separacions es 
fan mitjançant una rigola de peces de formigó que delimiten una zones de les altres. 

Sistema de condicionament ambiental i serveis 

Subministrament elèctric i característiques de la xarxa de distribució.

La instal·lació elèctrica de l'establiment compleix en tots els punts amb les normatives del 
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

La connexió es realitzarà en un interruptor reservat per aquesta zona, amb una commutació 
amb el grup electrogen i al subministrament de la zona de treball. 

Climatització i característiques de la xarxa de distribució: 

La generació del fred i calor  es realitzarà mitjançant unes màquines mixtes a la coberta de 
l’edifici d’oficines. 

Font d'energia 
La font d'energia utilitzada és elèctrica. Totes les seves parts estan ajustades als reglaments 
específics per aquest tipus d’instal·lacions. 

De forma general, es tindrà present la part corresponent a la instal·lació pròpiament dita  
-característiques de la xarxa de distribució i elements que la composen-, la part que fa 
referència als requeriments de les zones per on passa la instal·lació. 

Sistema d’energia solar

Per tal d’aconseguir un percentatge de aigua calenta sanitaria a partir de l’energia solar es 
dissenya un sistema de plaques solars i un interacumulador que ens permet tenir-la 
acumulada pel seu ús.  
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MD.4  Prestacions de l’edifici 

Les solucions adoptades en el projecte s’han fet de tal manera que compleixin els requisits 
bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació 

Segons l’article 2 del capítol 1 del CTE aquest projecte es considera com una obra 
d’ampliació, per aixó s’aplicarà el codi tècnic a tota la zona ampliada. 

A continuació s’especifiquen els diferents punts de compliment del Codi Tècnic. 

4.01  Exigències bàsiques de seguretat estructural SE 

No és realitza cap modificació estructural de l’edifici, tan sols de divisòries. 

Resistència i estabilitat
Les sobrecàrregues d’ús (no inferiors a les establertes al CTE) 

Accions sísmiques: 

Segons la norma de construcció sismorresistent NCSE-02,  l’acceleració sísmica bàsica 
ab en funció de la situació del municipi és 0,04g. 

La classificació de l’edifici és d’importància normal i l’acceleració sísmica bàsica ab és 
menor de 0,08g, i no es fonamenta sobre terrenys potencialment inestables, pel que no 
cal aplicar  la norma a l’edifici.  

Integritat del element constructius.
Quan es considera la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la 
estructura i els elements constructius, una estructura horitzontal és prou rígida quan les 
deformacions acumulades dels elements des del moment  de la posta en obra (fletxa activa) 
compleixen: 

Sostre amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes: L/500 (1) L/1000 + 0,5cm. (2)
Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes: L/400 (1) (3) 1 cm (3)
Sostres sense envans L/300 (1)

(1) DB SE 4.3      (2) EFHE-2002,art.15.2.1      (3) EHE, art. 50 

Si el cantell del forjat compleix l’article 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar la fletxa 
Si la relació “Llum/cantell útil” de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1 de la EHE no 
cal comprovar la fletxa. 

També és considera que una estructura horitzontal és prou rígida quan la fletxa total màxima 
a terme infinit compleix: 

 Tots els sostres L/250 (2) (3) L/500 + 1 cm (2)

 (2) EFHE-2002,art.15.2.1      (3) EHE, art. 50 

Per tant, degut a que no hi ha una fletxa acusada, no cal fer l’aplicació de la norma. 
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Confort dels usuaris.

Quan es considera el confort del usuaris o les vibracions de l’estructura horitzontal, aquesta 
és prou rígida quan considerant només les accions de curta duració, la fletxa relativa és 
menor de L/350. 

Aspecte de l’obra. 

Quan es considera l’aspecte estètic o l’aspecte de l’obra, l’estructura horitzontal és prou rígida 
quan considerant qualsevol combinació de les accions quasi permanents, la fletxa relativa és 
menor de L/300. 

4.02  Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi SI 

El projecte per garantir el requisit bàsic de “Seguretat en cas d’incendi” i protegir els ocupants 
de l’edifici dels riscs originats per un incendi, complirà, amb els paràmetres objectius i 
procediments del Document Bàsic DB-SI,  per a totes les exigències bàsiques: 

SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu interior. 
SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu exterior. 
SI 3 Evacuació dels ocupants, per disposar dels mitjans d’evacuació adequats per 
que els ocupants puguin abandonar l’edifici. 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis, per disposar dels equips i 
instal·lacions adients per a possibilitar la detecció, el control i l’extensió del incendi. 
SI 5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i 
d’extinció
SI 6 Resistència estructural al incendi, per garantir la resistència al foc de l’estructura 
durant el temps necessari per a fer possible tots els paràmetres anteriors. 

4.03  Exigències bàsiques de seguretat d’utilització SU 

SU 1  Seguretat enfront el risc de caigudes 
Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels desnivells,  
les característiques de les rampes i de les escales,  i la neteja de vidres compliran el DB SU 1. 

Les característiques de les rampes necessàries per a eliminació de barreres arquitectòniques 
també compliran el  Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 

El projecte compleix les disposicions relatives a seguretat següents: 

BARANES.
No han de ser escalonades, ni permetre passar al seu través. 
L’alçada mínima ha d’estar compresa entre 110/120 cm, amidada des de qualsevol punt on 
algú pugui enfilar-se (amb passamà d’acord amb la normativa sobre Minusvàlids). 
Si són de barrots verticals, aquests tindran una separació màxima de 12 cm. 

VIDRES.
Qualsevol vidre situat total o parcialment per baix de 1,00 m d’alçada, serà armat, laminar de 
seguretat d’un gruix de 3+3 mm (es recomana que s’apliqui aquesta solució). 

FINESTRES.
La descomposició de la finestra serà de tal manera que no hi hagi elements practicables per 
baix de 1,10/1,20 m (o bé s’instal·larà barana protectora) mesurats sobre qualsevol element 
on algú pugui enfilar-se (radiador, lleixa, etc.). 
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SU 2  Seguretat enfront el risc  d’impacte o quedar enganxat. 
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o 
practicables de l’edifici complint el DB SU 2.  

SU 3  Seguretat enfront de quedar tancat. 
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d’un recinte 
complint el DB SU 3.  

SU 4  Seguretat enfront d’il·luminació inadequada 
A les zones de circulació dels edificis es limitarà el risc de danys a les persones per 
il·luminació inadequada complint els nivells d’il·luminació assenyalats i disposant un 
enllumenat d’emergència d’acord amb DB SU 4, els nivells mínims d’iluminació seran: 

 Zona  Iluminancia mínima 
[lux] 

Escales 10 Exclusiva per a persones 
Resta de zones 5 

   Exterior 

Per a vehicles o mixtes  10 
   Interior Exclusiva per a persones Escales 75 
  Resta de zones 50 
 Per a vehicles o mixtes  50 
    
factor d’uniformitat mitjà  fu  40% 

SU 5  Seguretat per alta ocupació. 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per a edificis industrials i oficines, només ho és a 
edificis previstos per a més de 3000 espectadors drets. 

SU 6  Seguretat enfront del risc d’ofegament 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per a edificis industrials i oficines, només ho és per 
a piscines d’ús col·lectiu, i en queden excloses les piscines d’habitatges unifamiliars. 

SU 7  Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment 
Aquesta exigència bàsica s’aplica a la zona d’aparcament i a l’interior de la nau, on s’ha 
habilitat un accès independent per a vianants i una circulació protegida per pilones 
metàl.liques d’alçada 1m que la separa del transit de vehicles i es senyalitza el sentit de 
circulació, les sortides, la velocitat màxima de circulació les zones de transit i els pas de 
vianants, gàlibs i alçades limitades i les zones de càrrega i descàrrega. 

SU 8  Seguretat enfront del risc de llamps 
Es limitarà el risc d’electrocució i incendi causat pels llamps complint el DB SU 8.  
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4.04  Exigències bàsiques de salubritat HS 

HS 1  Protecció de la humitat:
Es limitarà el risc previsible de presencia inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels edificis 
i als seus tancaments complint el DB HS 1.  

HS 2  Recollida i evacuació de residus: 
La zona de residus es co·locarà al pati interior i disposa de contenidors selectius, d'acord amb 
el DB HS 2 i també l’article 7 del Decret d’ecoeficiència 21/2006 i la normativa municipal. 

Tots els residus produits a l’obra tant d’excavació de terres, com de construcció, es 
dipositaran manual o mecànicament a un contenidor; i després es transportaran amb camió a 
l’abocador autoritzat. 

HS 3  Qualitat de l’aire interior: 
L'edifici disposarà dels mitjans de ventilació que compleixin els paràmetres condicions de 
disseny d'acord amb el DB HS 3.  

HS 4  Subministra d’aigua: 
L'edifici disposarà dels medis adequats pel subministra d’aigua i equipament higiènic d'acord 
amb el DB HS 4.

S'alimentarà amb aigua freda els lavabos, vestuaris, infermeria i cuina. S’alimentarà amb 
aigua calenta sanitària als mateixos llocs on s'alimenta l'AF a excepció d’inodors i reg. 

Previsió de cabal: 

El cabal de les aixetes dels diferents aparells sanitaris es superior a 9l/min. i inferior a 12l/min. 

HS 5  Evacuació d'aigües: 

La xarxa de sanejament actual es separada: hi ha una xarxa d’aigües pluvials, i una xarxa 
d’aigües negres. En el projecte és connectaran tots els conductes de sanejament a la xarxa 
existent.

La nova instal·lació d’evacuació d’aigües residuals complirà les condicions de dissenys, 
dimensionats, execució i materials previstos al DB HS 5 i també els paràmetres del article 3 
del Decret d’ecoeficiència 21/2006. 

Les cisternes dels lavabos són de doble descàrrega acomplint el decret de ecoeficiència.  

4.05 Exigències bàsiques de protecció enfront el soroll HR 

Fins que no s’aprovi el DB HR Protecció enfront del soroll, per protegir els ocupants dels 
edificis de les molèsties que ocasiones els sorolls, i  aconseguir un nivell acústic acceptable, 
es complirà amb les condicions mínimes exigides a la norma Bàsica d’Edificació NBE-CA-88 
sobre condicions acústiques. S’adjunta la fitxa del compliment de la normativa a la memòria 
constructiva. 

També compliran els paràmetres ambientals en edificis del Decret d’ecoeficiència 21/2006. 
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4.06  Exigències bàsiques d’estalvi d’energia HE 

HE1  Limitació de la demanda energètica: 
Envolvent tèrmica. 

Segons el DB HE Estalvi d’energia la zona climàtica corresponent al municipi és C2 . 

La demanda energètica serà inferior a la corresponent a un edifici en el que els paràmetres 
característics dels seus tancament i particions interiors  de la envolvent tèrmica. 
Opció simplificada: 
El % de forats a cada façana serà < 60%. En façanes amb àrees <10% s’admet que sigui > 
del 60%. El % de lluernes serà inferior al 5% de la superfície total de la coberta. 

Al tractar-se de la planta soterrani d’un edifici existent, la coberta es el sostre de la planta 
soterrani, que es va construir amb una llosa de formigó armat. 

El percentatge de forats a cada façana, i el de lluernes de tota la coberta compleix les 
condicions d’aplicabilitat de l’article 3.2.1.2 de HE1, pel que es pot aplicar la opció simplificada 
de comprovació de la demanda energètica de la envolvent  tèrmica, pel que es justificaran els  
seus paràmetres, la transmissió amb zones comuns no calefactades, el control de les 
condensacions intersticials i superficials, i les limitacions de permeabilitat a l’aire en forats i 
lluernes. 

HE 2  Rendiment de les instal·lacions tèrmiques: 
Es regularà el rendiment de les instal·lacions tèrmiques i dels seus equips, d’acord amb el 
vigent Reglament de Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) 

HE 3  Eficiència energètica de les instal·lacions d’iluminació: 
S’aplicarà el DB HE 3 a les instal·lacions de il·luminació interior de l’edifici projectat.  
La luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) com l’índex d’enlluernament unificat (UGR) i 
l’índex de rendiment del color (Ra) s’adequarà a les necessitats d’iluminació dels usuaris de 
cada zona. 

L’eficiència energètica es garantirà limitant el valor de VEEI a 7,5 w/m2 x 100 lux a les zones 
comuns: vestíbul i escala; i 5 w/m2 x 100 lux a la nau. 

Les zones d’ús esporàdic disposaran d’un control d’encesa i apagat per sistema de detecció 
de presència o sistema de temporització. En cap cas es realitzarà exclusivament des del 
quadre elèctric. 

HE4  Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària:
Al ser una demanda d’aigua calenta superior a 50l, es necessàri instal.lar un sistema de 
captació d’energia solar, acomplint la normativa HE4 i la normativa de Catalunya que fa 
referència al Decret 21/2006 d’ecoeficiència. Tot aixó s’especificarà a la memòria constructiva 
del projecte executiu. 

HE 5  Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica:
Els edificis industrials i oficines no estan obligats a incorporar sistemes de captació i 
transformació d’energia solar en energia elèctrica per procediments. En aquest projecte, per 
tant, no cal instal.lar plaques fotovoltaiques. 

Decret d’ecoeficiència.
Es compliran els paràmetres d’obligat compliment assenyalats al  Decret 21/2006 
d’ecoeficiència en els edificis,: 

Aigua: sanejament i aixetes 
Energia: aïllament tèrmic, protecció solar, producció d’aigua calenta sanitària amb energia 
solar, rentavaixelles. 
Materials i sistemes constructius. 
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Residus domèstics. 
Aïllament acústic. 
Materials i sistemes constructius: 

En la rehabilitació de l’edifici per  obtenir un mínim de 8 punts s’utilitzaran les solucions 
constructives següents:  

 Façana ventilada sud-oest (± 90º) 5 
 Coberta ventilada 5 
 Coberta enjardinada 5 
 Sistemes preindustrialitzats >= 80% sup. estructura 6 
 Sistemes preindustrialitzats >= 80% sup. tancaments ext. 5 
 Asolellament directe >=80% sales  5 
 Transmitància tèrmica tanc exteriors <= Km 0,63 W/m2 K 4 
 Transmitància tèrmica tanc exteriors <= Km 0,56 W/m2 K 6 
 Transmitància tèrmica tanc exteriors <= Km 0,49 W/m2 K 8 
 Sistemes de reaprofitament d’aigües pluvials 5 
 Sistemes de reaprofitament d’aigües grises i pluvials 8 
 Utilització d’un producte reciclat 4 
 Reutilització de residus petris d’enderroc previ 4 
x Ventilació creuada natural 6 
x Climatització amb energies renovables 7 
x Enllumenat comunitari amb detectors de presència 3 
 Habitatges amb de fusteries exteriors R => 28dBA 4 
 Habitatges amb element horitzontals Ln =< 78dBA 5 
 Total punts 16 
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MCon.1  Enderrocs 

Per poder realitzar les noves obertures a la façana de bloc de formigó, caldrà efectuar alguns 
enderrocs en aquesta planta: 

- S’enderrocarà una part del mur de bloc existent, assenyalat als plànols d’enderroc. 
- Es desmuntarà el mur cortina existent. 
- S’enderrocarà la rampa de la nau que dona a l’accés antic de mercaderies. 

Per adaptar la planta baixa a la distribució també s’hauran de fer alguns enderrocs a la planta baixa: 

- S’enderrocarà el volum edificat a la nau de dos plantes i la escala d’accés a la segona . 
- S’enderrocaran els envans interiors assenyalats al plànol. 
- S’enderrocarà la paret del traster per tal de donar dona accés a la nau desde la recepció. 

Per adaptar les plantes primera i segona a la distribució també s’hauran de fer alguns enderrocs a les 
plantes: 

- S’enderrocaran els envans interiors assenyalats al plànol. 
- Es faran forats al cassetons per tal de poder fer passar els tubs de ventilació i els baixants 

del nous banys . 

Per adaptar la planta coberta al nou sistema s’hauran de fer alguns enderrocs a la planta: 

- S’enderrocarà el paviment de rajola i el formigó de pendent per poder passar a un 
sistema de coberta invertida. 

- Es faran forats al cassetons per tal de poder fer passar els tubs de ventilació i els baixants 
del nous banys . 

Gestió de residus

La gestió de residus es durà a terme segons el Decret 201/1994, de 26 de juliol.  

Es transportaran els residus resultants a gestor autoritzat, per valorització de formigó, maons, teules i 
materials ceràmics o per valorització de metalls o vidre i plàstic o materials de construcció a base de 
guix, amb contenidor. 

Disposició controlada a monodipòsit de runa. 
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MCon.2  Sistema envolvent 

2.01 Sistema envolvent sobre rasant 

Coberta 

Les cobertes seran de dos tipus, la de l’edifici d’oficines, plana invertida acabada amb graves, i la de 
la nau formada per pannells sandvitx i planxes de policarbonat. 

La coberta del tipus invertida acabada amb graves està formada per:

a) Formigó cel·lular 300 Kg/m3 amb un gruix mitjà de 15 cm, formant pendents no inferiors al 
3%.

b) Impermeabilització amb làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura 
de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FP amb 
armadura de feltre de poliester de 130g/m2; adherides entre elles amb oxiasfalt, i col·locades 
sobre làmina separadora. 

c)  Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 L, de 3 
cm de gruix, amb acabat remolinat. 

d) Aïllament tèrmic amb placa de poliestirè extruït tipus II, segons UNE 92-115 i classe 0,028, de 
30mm de gruix, amb cara llisa i cantell encadellat, col·locades sense adherir. 

e) Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 L. 
f) Acabat amb graves de palet de riera. 

Abans de col·locar l’impermeabilització s’instal·laran les boneres de desguàs i es prepararan els 
encontres. Al tractar-se d’unes cobertes molt petites no hi ha juntes de dilatació. Al tractar-se d’una 
impermeabilització bicapa les làmines es col·locaran desplaçant els solapaments de la segona capa 
respecte a la primera, la meitat de l’ample del rotllo, i aquestes làmines es soldaran amb oxiasfalt. 
L’adherència es farà a tota la superfície; prèvia imprimació dels mateixos. 

L’encontre de l’impermeabilització amb els elements verticals es farà fent una “roza” de 3x3cm com a 
mínim on es rebrà la impermeabilització amb morter a bisel formant un angle aproximat de 30º amb 
l’horitzontal i arrodonint l’aresta del parament. L’encontre de l’impermeabilització amb la bonera serà 
estanc.  

Les plaques d’aïllament tèrmic es col·locaran a trencajunts. En els canvis de pendent, les plaques es 
tallaran a bisel per aconseguir el seu perfecte encaix. 

L’aigua de pluja es recollirà a través d’una bonera de PVC rígid, col·locada amb fixacions 
mecàniques. Per evitar que un possible col·lapsament dels embornals converteixi la coberta en una 
piscina, que el pes de la grava no sigui suficient, i les plaques de poliestirè s’aixequin. S’instal·laran 
uns sobreixidors en els punts mes alts de les pendents, que escupin l’aigua cap a l’exterior i posi 
sobreavís de la colmatació de la coberta. 
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La coberta de la nau:

a) Pannell sandvitx metàl·lic autoportant amb aïllant de llana de roca fonoabsorvent tipus 
HIPERTECROOFSOUND de 50mm de gruix i 1m d'amplada fixat a les corretges de 
suport mitjançant fixacions mecàniques cada 65cm. 

b) Lluernari de placa de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix, amb suports de perfil 
d'alumini i junts d'estanquitat. 

El manteniment de les cobertes es farà des d’un accés existent a la planta segona de l’edifici que 
consisteix en un registre amb una porta batent d’acer. 

Façanes  

Diferenciem 2 tipus de tancaments de façana: 

a) Mur cortina: És el tancament utilitzat per a la planta primera i la segona i la única tipologia que 
tractarem íntegrament. 

Per a la seva execució s’han dividit en 11 mòduls els 44 muntants en els que es desenvolupa. Cada 
mòdul consta de 13 finestres fixes, 2 oscil·lants inferiors tipus Italiana oculta i 12 finestres fixes 
“tapacantells”  coincidents amb el cantell dels forjats, tal com s’indica al plànol d’especejament 
modular. El sistema de fusteria escollit és de la marca Technal, sèrie Mecano. 

Pel que fa al vidre utilitzat serà simple i opac gris a les finestres coincidents amb el cantell del forjat i 
per a les restants serà vidre doble 6+12+6 amb càmera d’aire, vidre interior “Float” incolor y vidre 
exterior “Solar-E” de color neutral amb control solar i baixa emisivitat de factor solar 0,44. Aquest tipus 
de vidre ens garanteix l’aïllament tèrmic, evitant enlluernaments dels raigs del sol. La càmera d’aire i 
el vidre de baixa emisivitat eviten la producció del efecte hivernacle a l’interior de l’habitacle, 
permetent la entrada de la llum natural i una visió clara del exterior.  

Als cantells dels forjats és col·locarà una aïllament de alta densitat sota el vidre per evitar els ponts 
tèrmics. 

Per ocultar els entramats és col·loquen tapetes de la mateixa casa, a la part interior les trobades amb 
el cel-ras i el paviment es solucionar amb “travessa”. Uns “parapastas” ens permeten enrajolar fins a 
la travessa. 

El mur es sostindrà mitjançant unes peces d’ancoratge que proporciona la casa comercial que 
consten d’una cartel·la que va cargolada al forjat amb tacs químics i resines i, a l’hora, va cargolada 
als muntants. 

El coronament es soluciona amb una peça d’alumini que descarrega a la coberta i es desenvolupa 
fins a la fi del parament, que va fixada al muntant i cargolada a la part vertical del parament per evitar 
infiltracions.

De la mateixa manera resolem l’arrencada del mur, incorporant un escopidor d’alumini també cargolat 
al forjat. 
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Aquest sistema de mur cortina ens recompensarà amb un substancial estalvi d’energia. Per una part 
aprofitarem al màxim la llum solar  i, per l’altra, aconseguirem la optimització de l’aparell de 
climatització, ja que estarem ben aïllats de la temperatura exterior. 

b) Paret de bloc de formigó: 

Existent a la nau industrial, a la planta baixa de la part de la corba i a la “caixa de distribució” 
poligonal, feta de blocs de formigó color clar de 20 cm de gruix. La tractarem amb acabats diferents.

Acabats exteriors 

L’acabat exterior de les façanes de la nau industrial i part posterior de l’edifici d’oficines es revestirà 
amb monocapa de color gris clar, amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col·locat 
a la estesa i acabat amb granulat projectat i marcant juntes de dilatació a cada 5 metres com a màxim 
tal com està indicat al plànol de tractament de façanes. 

A la part poligonal de l’edifici d’oficines es col·locarà un aplacat tipus "Floresta" de pedra arenisca 
natural acabat llis, bicolor, negre i gris; col·locat amb fixacions que van ancorades al mur de 
tancament mitjançant tacs. Especejament indicat al plànol de tractament de façana. 

Finalment, folrarem la planta baixa de la corba amb maia d’acer tipus “Easymetal” amb perfils d’acer 
conformats a taller amb el radi i longitud de la corba tal com s’indica als plànols de tractament de 
façanes i col·locats amb fixacions que van ancorades al mur de tancament mitjançant tacs. 

Fusteria exterior 

La totalitat de la fusteria exterior de la planta soterrani serà d’alumini anoditzat amb fulles fixes o 
oscil·lobatents, de la marca technal sèrie epure, o similar. El vidre serà aïllant amb cambra de aire 
intermitja, de 6+6.10.6+6.  

El marc de la fusteria es tubular de secció de 55mm i amb trencament del pont tèrmic amb barreta de 
poliamida inserida. La fulla es realitza amb perfils tubulars de cantell recte al cantó interior. L’unió 
entre els marcs i les fulles es realitza mitjançant tall a “inglete” amb escuadra.  

L’estanquitat entre el marc i la fulla s’assegura amb junta intermitja en EPDM bicomponent cel·lular 
(coextruida); formant una càmara equilibrada amb l’exterior. Aquesta junta segueix a tot el perímetre 
sense interrupció, inclosa la bisagra. 

El drenatge de les eventuals aigües d’infiltració es realitza a través de trepants “colisos” a la part 
inferior del marc, de forma que l’evacuació queda dissimulada frontalment pel mateix perfil. Les 
bisagres són d’alumini, tenen un eix inoxidable i la carcassa de poliamida 6/6. 

El vidre es col·locarà amb ribet amb junta EPDM de qualitat marina a la part exterior i mitjançant junta 
EPDM bicomponent cel·lular per coextrussió a la part interior. 
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MCon.3  Sistema de compartimentació 

3.01 Elements divisoris verticals

Envans i elements divisoris 

La compartimentació es farà amb envans formats per plafons de resina fenòlica a banda i banda, amb 
una estructura de suport intermitja, tal com s’especifica als plànols de sistema de compartimentació. 

Aquests plafons seran registrables on passin instal·lacions, de resina fenòlica de 8mm de gruix, 
classificació de comportament contra el foc M1, segellats amb silicona als banys i vestuaris, i amb 
cantoneres fenòliques arrodonides de radi 30mm. Els acabats seran de diferents tipus segons la seva 
ubicació: 

- Als despatxos es col·locaran plafons amb acabat de fusta tipus tibo, model W80-01, de la 
marca Trespa Athlon o similar. 

- A la recepció, es col·locaran plafons amb acabat d’acer inoxidable, de la marca Trespa 
Athlon o similar. 

- Al magatzems, sindicats i garites, és faran divisòries cartró-guix amb doble aplacat rf de 
13 mm de gruix, realitzat amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat sistema 
'PLACOPLATRE' o equivalent, amb perfileria d'amplada 48 mm, col·locats cada 40 cm, 
fixats mecànicament, aïllament amb pannell en rotlle de llana mineral de vidre no hidròfila 
sense recobriment, de 65mm de gruix, mod 'Panel Acústic en rotllo’ de Ursa o equivalent, 
amb valors de resistencia tèrmica 1.80 m2k/w i absorció acústica 0.65, segons assaigs, 
subministrat en rotlles de 400 mm d'amplada, col·locat sense adherir. Inclosa banda 
autoadhesiva col·locada com a banda de separació a canals per estanquitat i aïllament. 
doble aplacat vertical per les dues cares amb plaques de guix laminat resistents al foc de 
13 mm de gruix , fixades mecànicament, inclòs p.p. pasta i cinta per juntes, visos i 
fixacions. 

- Als vestuaris i banys, es col·locaran plafons amb acabat blanc, model E0-00, de la marca 
Trespa Athlon o similar i paret de fabrica de maó de 10 cm a la part de les dutxes. 

Els diferents tipus d’acabats dels plafons registrables fenòlics estan especificats als plànols d’acabats 
interiors.

Fusteria interior 

Les portes interiors seguiran el mateix criteri que els envans divisoris. Es faran amb pannells fenòlics 
de 6mm de gruix, i tindran el mateix acabat que els pannells verticals del parament on estiguin 
ubicades. Les portes seran d’una o dues fulles batents, i amb mirilla de vidre 3+3, o de vidre RF-60 
quan separin dos sectors diferents; o sense mirilla, segons el cas. Tot això està detallat als plànols de 
fusteria interior. 

Les manetes de les portes seran d’acer inoxidable model 1988 d’ocariz, amb escut de platina 
d’alumini de 3 mm de gruix, model 600 CH d’ocariz.  

El tirador de les portes corredisses serà d’acer inoxidable ref. 2503 d’ocariz, de 25mm de diàmetre i 
longitud de 250mm.  
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Els WC es resoldran amb separadors per cabines sanitàries prefabricades hidròfugues a base de 
plafons de compacte fenòlic de 13 mm de gruix i 1850 mm d'alçada i 1100 mm d'amplada, elevades 
150 mm del terra amb potes. Inclou fulla batent de 80x185 cm, (ó 90x185 cm en el cas dels WC de 
minusvàlids) de les mateixes característiques descrites en la present partida. Barra superior 
estabilitzadora i potes. 
Cantells perimetrals polits i bisellats per col·locar ferratges per penjar i de seguretat. Ferratges 
formats per tres bisagres d'acer inoxidable amb espiga per apertura d'emergència i tanca amb 
indicador de lliure/ocupat. 

Sostre garites 

Degut a que el sostre de la nau és massa alt tancarem aquests habitacles amb pannell prefabricat 
sandvitx de planxa perforada prelacada de 0,8 mm de gruix, llana de roca amb vel protector interior i 
planxa prelacada llisa d'1mm de gruix, de 80 mm gruix, en pannell de 450x3000 mm, amb material 
auxiliar de col.locació, tipus IPAMODUL 80 d'Acústica Integral o equivalent, que anirà recolzat i 
ancorat als murs d’obra. Es rematarà amb planxa d'acer galvanitzat color plata mat, format per perfil 
en 'L' de desenvolupament 40mm, amb un plec, gruix 1.2 mm, col·locat amb fixacions. 

3.02 Elements divisoris horitzontals

Cels rasos 

Es muntaran diferents tipus de cel ras, segons l’espai del que es tracti: 

- Als despatxos i garites es col·locarà cel ras fonoabsorvent tipus Amstrong amb suspensió 
autonivelladora de barra roscada, ancorada al forjat mitjançant tacs. 

- A la zona de treball, es muntarà fals sostre fonoabsorvent registrable tipus Amstrong amb 
el mateix mètode de execució que el anterior. 

- A la resta, cel ras de plaques de guix laminat, sistema fix, amb entramat ocult i suspensió 
autonivelladora de barra roscada, aïllament acústic, pintat epoxi. Es col·locaran els 
registres necessaris amb coordinació amb les instal·lacions. 

Els diferents tipus de cel ras i la seva ubicació s’especifiquen al plànol específic. 
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MCon.4  Sistema d’acabats interiors 

4.01 Revestiments paraments verticals

Els revestiments dels paraments verticals són els mateixos pannells fenòlics que conformen les 
divisòries. Els acabats són de tres tipus diferents, tal com es detalla a continuació. 

- a les divisòries dels despatxos, es col·locaran plafons amb acabat de fusta tipus tilo, 
model W80-01, de la marca Trespa Athlon o similar. 

- a la recepció, es col·locaran plafons amb acabat d’acer inoxidable fins una alçada de 2 
metres, de la marca Trespa Athlon o similar, la resta anirà arrebossat i pintat fins al 
sostre. 

- als banys i vestuaris, es col·locaran plafons amb acabat blanc, model E0-00, de la marca 
Trespa Athlon o similar, excepte a les dutxes on s’enrajolarà amb rajola ceràmica 
premsada esmaltada de 20x20 cm, col.locada a junta correguda de gruix 1 mm amb llana 
dentada massissant tota la peça amb morter adhesiu . Inclosa abeurada hidròfuga de 
color, protecció i reposició de peces malmeses, creuetes per formació de junts i segellat 
de les possibles perforacions per col·locació de sanitaris o altres amb massilla de 
poliuretà elàstica. 

- A la resta d’espais es pintarà l’arrebossat reglejat amb pintura plàstica amb acabat llis, 
amb una capa de fons diluïda i dues capes d’acabat. 

4.02 Revestiments paraments horitzontals

Els diferents tipus de paviments que es col·locaran són els següents: 

- A la recepció i la cuina es col·locarà paviment de terratzo de 40x40cm, microgrà, amb àrid 
de marbre/granit de dimensió max 3mm. El sòcol serà de trusplas de 10cm. 

- Als lavabos i vestuaris es col·locarà paviment antilliscant de rajola de gres porcel·lànic de 
forma rectangular de 40x40cm. El sòcol serà de trusplas de 10cm, segons plànol de 
detall.

- A les plantes 1ª i 2ª, paviment de terratzo llis fosc de gra petit, de 60x60 cm, classe 1a, 
rebaixat, polit i abrillantat. 

Es col.locaran a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera 
de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix.  
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MCon.5.01.SANEJAMENT

5.01.1. EVACUACIÓ DE AIGÜES (HS5 ). 

S’evacuarán a la xarxa de sanejament, els lavabos, les dutxes i lavabos de vestidors, els colectors de les dues 
cobertes i la canal de recollida del parking de directius . 

1.A.1 CONNEXIO AL SISTEMA EXISTENT 

La instal.lacio per l’evacuacio es connectará  a una arqueta existent a la entrada de la finca. Aquesta 
arqueta no es objecte del projecte.  

1.A.2 DISSENY 

Les xarxes de petita evacuació s’han dissenyat conforme als següents criteris: 

a) El recorregut de la xarxa serà el mes senzill possible par aconseguir una circulació natural per gravetat, 
evitant les canvis bruscos de direcció i utilitzant les peces especials adequades. 

b) Es connectaran els baixants. 
c) La distancia del bot sifònic a la baixant no serà mes gran de 2 m. 
d) Les derivacions que escometen al bot sifònic tenen una longitud igual o mes petita de 2 m, amb una 

pendent entre el 2 i el 4%. 
e) Els aparells dotats de sifó individual tenen les característiques següents: 

i. En els rentamans, safareig, lavabos i els bidets la distancia als baixants serà de 4 m 
com a màxim, amb pendents entre un 2 i un 4%. 

ii. En les baixants i les dutxes la pendent serà menor o igual al 10%. 
iii. El desaigua dels inodors a les baixants serà directament o mitjançant de un 

maquetó a l’escomesa de longitud igual o menor que 1 m sempre que no sigui 
possible donar al tub la pendent necessària. 

f) Es disposarà d’un sobreeixidor en els lavabos, bidets, banyeres i aigüeres. 
g) No es disposaran desaigües confrontats  a una canonada comú. 
h) Les unions dels desaigües a les baixants tindran la més gran inclinació possible, que en qualsevol cas 

no ha de ser menys petita de 45º. 
i) Quan s’utilitzin el sistema de sifons individuals, els brancs de desaigua dels aparell sanitaris han de unir-

se a un tub de derivació, que desemboqui en la baixant o si no en el maquetó de l’inodor i que tindrà 
capçalera registrable amb tap de roscat. 

j) Exceptuant  en instal·lacions temporals, s’evitaran en aquestes xarxes els desaigües bombats. 

1.A.3 BAIXANTS I CANALONS 

1.A.4

1) Les baixants es realitzaran sense desviació ni reculades i amb diàmetre uniforme en 
tota la seva altura excepte, en el cas de baixants de residuals, quan existeixen 
obstacles insalvables en el seu recorregut i quan la presencia d’inodors exigeixin 
diàmetre concret des de els trams superiors que no se superi en la resta de la 
baixant.

2) El diàmetre no disminuirà en el sentit de la corrent. 
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3) Es disposarà un augment de diàmetre quan escometen a la baixant caudals de 
magnitud molt mes gran que els dels trams situats aigües amunt. 

1.A.5 COL·LECTORS 

Els col·lectors poden disposar-se penjants o soterrats. 

COL·LECTORS PENJANTS 

4) Els baixants s’hauran de connectar mitjançant peces especials, segons les especificacions 
tècniques del material, no es podrà realitzar aquesta connexió mitjançant simples colzes, ni en 
el cas de que aquestos siguin reforçats. 

5) La connexió d’una baixant d’aigües pluvials al col·lector en los sistemes mixtes, es disposaran 
separats al menys 3 m de la connexió de la baixant mes propera d’aigües residuals situada 
aigües amunt. 

6) Tindran una pendent del 1 % mínim. 
7) No podran arribar en un mateix punt mes de dos col·lectors. 

En els trams rectes, en cada trobada o acoblament tant en horitzontal com en vertical, així com 
en les derivacions, es disposaran registres constituïts per peces especials, segons el material 
del que es tracti, de tal manera que els trams entre ells no superin 1 m. 

COL·LECTORS SOTERRATS 

8) Els tubs es disposaran en rases de dimensionat adequat , situats per sota de la xarxa de 
distribució d’aigua potable. 

9) Tindran una pendent del 2% com a mínim. 
10) L’escomesa de les baixants i els maquetos a aquesta xarxa es farà amb interposició d’una 

arqueta de peu de baixant, que no serà sifònica. 
11) Es disposaran registres de tal manera que els trams entre els contigus no superin 1 m. 

1.A.6 ELEMENTS DE CONNEXIÓ 

12) En xarxes soterrades la unió entre les xarxes verticals i horitzontals i en aquesta, entre les 
seves trobades i derivacions, es realitzaran amb arquetes disposades sobre el ciment de 
formigó, amb tapa practicable. Només pot arribar un col·lector per cada cara de l’arqueta, de tal 
forma que el angle format per el col·lector i la sortida sigui mes gran de 0. 

13) Tindran les següents característiques : 
a) L’arqueta a peu de baixant ha d’utilitzar-se per al registre al peu dels baixants quan 

la conducció a partir de aquest punt quedi soterrada, no deu se de tipus sifònic. 
b) En les arquetes de pas escometeren com a màxim tres col·lectors. 
c) En les arquetes de registre es disposarà un tapa accessible i practicable. 

La arqueta de trasdos es disposarà en el cas d’arribada al pou general de l’edifici de 
mes de un col·lector. 

14) Quan la diferencia entre la cota del extrem final de d’instal·lació i la del punt d’escomesa sigui 
mes gran que 1 m, es disposarà d’un pou de ressalto com element de connexió de la xarxa 
interior d’evacuació i de la xarxa exterior del clavegueram o els sistemes de depuració. 
Els registres para la neteta de col·lectors han de situar-se en cada travada i canvi de direcció e 
intercalats en trams rectes. 
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1.A.7 VÀLVULES ANTIRETORN DE SEGURETAT 

Se instal·laran vàlvules antiretorn de seguretat per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior del 
clavegueram es sobrecarregui, particularment en sistemes mixtos, disposats en llocs de fàcil accés per el seu 
registre i manteniment. 

SANEJAMENT 

Aigües residuals          

Elements alimentats unitat desguàs     

Pica 16       

Dutxa 8       

WC 14       

Urinari 6       

         

n.elements 42 Unitats de Desguàs  

        

Diàmetre desaigua aigües residuals 125 Segons cte HS5-4.1.1.3 

   

Aigües pluvials      

    

Superfície de coberta (m2) 1017      

    

Diàmetre de baixants 150 Segons cte HS5-4.2.3.    

        

Diàmetre dels col·lectors 200 Segons cte HS5-4.2.4    

         



MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  
REHABILITACIÓ D’UN EDIFICI DE SERVEIS  

A LA ZONA FRANCA DE L’HOSPITALET 
   

MCon.5.02. AIGUA. SUBMINISTRAMENT D’ AIGUA(HS 4).  

5.02.1.CONSUM D’AIGUA 

S’alimentará amb aigua freda sanitária, els lavabos, els vestidors,la cuina-sala de descans, la infermeria i el 
sistema de producció de aigua calenta sanitària solar. 

1.A.8 CONNEXIO AL SISTEMA EXISTENT 

La connexió de l’aigua freda es realitzara a una clau de DN40, existen al armari situal a la tanca de la parcel·la. 
La pressió i cabal necessaria en aquest punt es de 2.07 l/s i 27  mca.  

1.A.9 QUALITAT DE L’AIGUA 

1.A.10
L’aigua de l’instal·lació haurà de complir l’establert en la legislació vigent sobre l’aigua per el consum humà. 

Les  companyies  de subministrament facilitaran totes les dades de caudal i pressió que s’utilitzaran de base per 
el dimensionat de la instal·lació. 

Els materials que es utilitzaran en la instal·lació, en relació amb la seva afectació al aigua que subministren, se 
ajustarà als següents requisits: 

Per les canonades i accessoris s’utilitzaran materials que no produeixin concentracions de substancies nocives 
que excedeixin els valors permesos per el Real Decreto 140 2003 de 7 de Febrer. 

No modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del aigua subministrada. 

Seran resistents a la corrosió interior 

Seran capaços de funcionar perfectament en les condicions de servei previstes. 

No presentaran incompatibilitat electroquímica entre si. 

Ser resistents a temperatures de fins 40 graus centígrads, i les temperatures exteriors del seu entorn immediat. 

Seran compatibles amb el aigua subministrada i no afavoriran la migració de substancies dels materials en 
quantitats que siguin un perill para la salubritat i neteja de l’aigua per el consum humà. 

El seu envelliment, fatiga, durabilitat i diferents característiques mecàniques, físiques o químiques no hauran de 
fer disminuir la vida útil prevista per la instal·lació 

Per complir les condicions anterior podran utilitzarse revestiments, sistemes de protecció o sistemes de 
tractament d’aigües. 

La instal·lació de subministrament d’aigua ha de tenir les característiques adequades per evitar el 
desenvolupament de gèrmens patògens i no afavorir el desenvolupament de la biocapa. 
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1.A.11 PROTECCIÓ CONTRA RETORNS 

Es despondran sistemes antiretorn per evitar d’inversió del sentit del flux en el punts que figuren a continuació, 
així com en qualsevol altre que sigui necessari: 

A continuació dels contadors 
A la base dels montants 
Abans del equip de tractament d’aigües 
En els tubs d’alimentació no destinats al us domèstic. 

Abans dels aparell de refrigeració o climatització. 

Les instal·lacions de subministrament d’aigües no es connectaran directament a instal·lacions de evacuacions ni 
a instal·lacions de subministrament d’aigua provinent de altre origen que la xarxa publica. 
En el aparell i equips de l’instal·lació, la arribada d’aigua es fara de tal forma que no es produeixin retorns. 
Els antiretorns es despondran combinats amb aixetes de buidat de tal forma que sempre sigui possible buidar 
qualsevol tram de la xarxa. 

1.A.12 MANTENIMENT 

Exceptuant les vivendes aïllades i adossades, els elements i equips de d’instal·lació que ho requereixin, tals com 
el grup de pressió, els sistemes de tractament de l’aigua o els contadors, s’instal·laran en locals amb dimensions 
suficients per que pugui portar-se a terme el seu manteniment adequadament. 
Les xarxes de canonada, inclòs les instal·lacions interiors particulars si fos possible, es dissenyaran de tal forma 
que siguin accessibles per el seu manteniment i reparació, per això estaran a la vista, allotjades en forats o 
patinillos registrables o disposaran de arquetes o registres. 

1.A.13 SENYALITZACIÓ 

Si es disposa de una instal·lació per subministrament d’aigua que no sigui apta per el consum, les canonades, 
aixetes i demes punts terminals d’aquesta instal·lació estaran degudament senyalats per que puguin se 
identificats com a tals de forma fàcil e inequívoca. 

1.A.14 ESTALVI D’AIGUA 

En les xarxes de ACS es disposarà d’una xarxa de retorn quan la longitud de la canonades d’anada al punt de 
consum mes llunya sigui igual o mes gran que 15 m. 
Les aixetes dels lavabos i les cisternes estan dotades de dispositius de estalvi d’aigua. 

1.A.15 ELEMENTS DE D’INSTAL·LACIÓ 

ESCOMESA

L’escomesa disposarà com a mínim dels elements següents: 
Una clau de toma, sobre la canonades de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el pas a 
l’escomesa. 
Un tub d’escomesa que uneixi la clau de presa amb la clau de tall general. 
Una clau que talli en l’exterior de la propietat. 
En cas que l’escomesa es realitzi des d’una captació privada o en zones rurals en las que no existeixi una xarxa 
general de subministrament d’aigua, els equips que s’instal·laran seran els següents: vàlvula de pi, bomba per el 
tràfec d’aigua i vàlvules de registre i general de tall. 
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INSTAL·LACIÓ GENERAL 

La instal·lació general contindrà, en funció de l’esquema adoptat, els elements que li corresponguin dels que 
citem en els apartats següents: 

Clau de tall general 
La clau de tall general s’utilitzarà per interrompre el subministrament de l’edifici, i estarà situada dintre de la 
propietat, en una zona d’us comú, accessible per la seva manipulació i senyalada adequadament per permetre la 
seva identificació. Si es disposa d’armari o arqueta del comptador general, es posarà a l’interior. 

Filtre de d’instal·lació general 
El filtre de l’instal·lació general retindrà els residus de l’aigua que poden donar lloc a corrosions en les 
canalitzacions metàl·liques. S’instal·laran a continuació de la clau de tall general. Si es disposa d’armari o arqueta 
el comptador general es posarà a l’interior. El filtre serà amb  filtratge compres entre 25 i 50 om, amb malla 
d’acer inoxidable i bany de plata, per evitar la formació de bactèries i autolimpiable. La situació del filtre serà tal 
que permeti realitzar adequadament les operacions de neteja i manteniment sense necessitat de tall de 
subministrament. 
Armari o arqueta del comptador general. 
L’armari o arqueta del comptador general contindrà, disposats en aquest ordre, la clau de tall general, un filtre de 
d’instal·lació general, el comptador, la clau, l’aixeta o cargol de proba, una vàlvula de retenció i una clau de 
sortida. D’instal·lació es realitzarà en un pla paral·lel al terra. 
La clau de sortida permetrà la interrupció del subministrament de l’edifici. La clau de tall general i la de sortida 
s’utilitzaran per el muntatge i desmuntatge del comptador general. 
Tub d’alimentació 
El recorregut del tub d’alimentació es realitzarà per zones d’us comú. En cas de anar-hi emportat es disposarà de 
registres per la seva inspecció i control de fuges,al menys en el seus extrems i en el canvis de direcció. 

DISTRIBUÏDOR PRINCIPAL

S’adoptarà la solució de distribuïdor en anell en edificis d’us sanitari, per que en cas de averia o reforma el 
subministrament interior quedi garantida. 
Es disposaran de claus de tall en totes les derivacions, de tal forma que en cas d’averia en qualsevol punt no es 
tingui que interrompre tot el subministrament. 
Es disposaran claus de tall en totes les derivacions, de tal forma en cas d’averia en qualsevol punt no es tingui 
d’interrompre tot el subministrament.

ASCENDENTS O MUNTANTS 

Els ascendents o muntants discorreran per zones d’us comú del mateix. 
Aniran  allotjades en recintes o forats, construïts per ells. Aquest recintes o forats, que seran d’us compartir 
nomes amb altres instal·lacions d’aigua de l’edifici, han de ser registrables i tindran les dimensions suficients per 
que puguin realitzar-se les operacions de manteniment. 
Les ascendents disposaran en la seva base d’una vàlvula de retenció, una clau de tall per les operacions de 
manteniment i un clau de pas amb aixeta o tap de buidat, situats en zones de fàcil accés i senyalades 
correctament. La vàlvula de retenció es despondrà en primer lloc, segon el sentit de la circulació de l’aigua. 

1.A.16 SISTEMES DE TRACTAMENT D’AIGUA 

Condicions generals 

En cas de que es vulgui instal·lar un sistema de tractament en la instal·lació interior no haurà d’empitjorar l’aigua 
subministrada i en qualsevol cas incomplir amb els valors paramètrics establerts en el annex del Real Decreto 
140 2003. 
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Exigències dels materials 

Els materials utilitzats en la fabricació dels equips de tractament de l’aigua hauran de tenir les característiques 
adequades en quant a resistència mecànica, química i microbiologia per complir amb els requeriments inherents 
tant a l’aigua com al procés de tractament. 

Exigències de funcionament 

Es realitzaran les derivacions adequades en la xarxa de forma que la parada momentánea del sistema no suposi 
discontinuïtat en el subministrament d’aigua al edifici. 
Els sistemes de tractament estaran dotats dels dispositius de mesura que permetin comprovar la eficàcia prevista 
en el tractament d’aigua 
Els equips de tractament disposaran de un comptador que permeti mesurar, a l’entrada, l’aigua utilitzada per el 
seu manteniment. 
Productes de tractament 
Els productes químics utilitzats en el procés han de emmagatzemar-se en condicions de seguretat en funció de la 
seva natura i la seva forma de us, l’entrada al local destinat al seu magatzematge tindrà un sistema per que el 
accés sigui restringit a les persones autoritzades per la seva manipulació. 

CÀLCULS FONTANERIA 

Aparell Cabal (l/s) DN Connexió (mm) 

Dutxa 0,30 20 

Wàter amb dipòsit 0.10 15

Urinaris 0.10 12 

Lavabo 0,10 12
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Càlcul del cabal instantani

El cabal total instantani Qtot d'un tram s'obté de la suma de cabals instantanis (Qi) dels punts de consum situats 
aigües avall, sent ni, el número d’aparells del tipus i aigües avall. 
   Qtot =   (Qi x ni) 

Càlcul del cabal simultani

El càlcul del cabal simultani a considerar en cada tram es fa a partir del cabal instantani del tram i un coeficient 
de simultaneïtat obtingut amb la següent expressió: 
   K = 1 / (SQR (n-1) 

On n es el número d’aparells alimentats. 
El cabal simultani del tram s'obté amb la següent expressió:  

Qsim = Qtot x K    

Càlcul de Diàmetre

El diàmetre de les canonades s'obté a partir de les velocitats màximes admeses en circuits d'aigua de 
lampisteria:  en general d'1,5 m/s i 1,2 m/s en la distribució interior. 
El diàmetre nominal (DN) es calcula amb la següent expressió: 

DN (mm) = SQR (4000 x Qconnexió(l/s)) /  x V (m/s) 

On Q es el cabal simultani en I/s i v la velocitat en m/s. 
Les canonades del circuit de retorn d’aigua calenta, es dimensionaran considerant que es recircula com a mínim 
el 25% de l’aigua d’alimentació. 
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1.1. ENERGIA SOLAR(HE). AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

1.A.17

S’alimentarà amb aigua calenta sanitària als mateixos llocs on s'alimenta l'AF a excepció d’inodors i abocadors, 
mitjançant caldera tradicional i energia solar. 

TIPO 1 Energia Solar 

Per fer càlcul de demanda d’aigua sanitaria es basa en l’ús de les dutxes dels vestuaris que es la principal font 
de consum a l’edifici. Es calcula que es dutxen fins a un màxim de 16 treballadors en torns de 8 hores. 

Partint del present quadre, es recullen a continuació les dades bàsiques d’usuaris que permetran establir els 
consums de partida per al dimensionat de la instal•lació solar. 

              
Es vol cobrir, en la mesura en què ho exigeixen les disposicions presents en el DEECO, una fracció (50%) de les 
necessitats energètiques per a ACS amb l’energia que ofereix el Sol. 
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Per a determinar la calor necessària a aportar pel sistema s’ha d’aplicar mensualment la següent fórmula. 

On es defineix: 

 Q és la quantitat de calor necessària (Kcal) 

 C és el volum de consum (litres) 

 és la densitat de l’aigua (1 Kg/l com a valor de referència) 

 Ce és la calor específic de l’aigua (1 Kcal/Kg ºC) 

T és l’increment de temperatura ºC 

                        T = tservei – txarxa 

                        on: tservei és la temperatura de l’aigua calenta de consum, 60ºC 
txarxa és la temperatura a la que arriba l’aigua freda de la xarxa de distribució 12ºC 

En el desenvolupament d’aquest projecte ens veiem obligats a realitzar una comparativa de demanda energètica 
entre totes normatives vigents (Código Técnico de la Edificación y Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de 
Catalunya). Com podem observar a continuació, el que major cobertura energètica pretén és el Decret 
autonòmic. 

1.A.18 COMPARATIVA NORMATIVA 
En els nostres criteris últims de dimensionament sempre tindrem present les mesures que siguin menys laxes. 
Els càlculs es troben en el document annex. 

Código Técnico de la Edificación 

 Contribució solar mínima = 53568 Kcal 

Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya 

 Contribució solar mínima = 53568 Kcal 

  ANÀLISI DE LES POSSIBILITATS I SOLUCIÓ PROPOSADA 

En el present estudi s’han plantejat diferents opcions, tant a nivell del sistema de captació com a nivell de la 
tipologia de la instal·lació escollida. 

1.A.19 TIPOLOGIA DE LA INSTAL·LACIÓ 

Per a edificis plurifamiliars on els consums es produeixen de forma separada en els diferents 
habitatges, existeixen diferents tipologies possibles d’instal·lació solar, que van des del sistema 
individualitzat per a cada habitatge al sistema col·lectiu. 

El sistema individualitzat consisteix en posar per a cada habitatge una instal·lació completament 
independent des del captador fins a l’acumulador. Resulta generalment inadequat com a 
conseqüència de la gran duplicitat de components d’instal·lació i a la gran quantitat de canonades que 
requereix (2 per habitatge). 

El sistema col·lectiu consisteix en realitzar la captació de forma conjunta per a tots els habitatges i 
una acumulació centralitzada. Des d’aquesta acumulació centralitzada es serveix a cada habitatge 
aigua pre-escalfada per al seu consum. Aquesta tipologia comporta clars beneficis a nivell de 
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captació, d’eficiència energètica del conjunt i de cost d’inversió inicial. Nogensmenys, genera 
servituds importants per a la Comunitat de Propietaris donat que el consum col·lectiu s’ha de repartir 
mensualment per habitatges. Per aquest motiu sovint aquesta tipologia no resulta operativa en 
comunitats de veïns/propietaris amb interessos i perfils de funcionament i consum massa dispars. 

Hi ha altres opcions que es troben en una situació equidistant respecte al sistema individualitzat i 
col·lectiu. Es vol aprofitar al màxim els beneficis associats als sistemes col·lectius però eliminant les 
servituds que es deriven de consums centralitzats. 

Les dues solucions més estàndards són: 

 Captació i circuit primari col·lectiu i acumulació individualitzada. 

 Captació i acumulació col·lectives amb transferència d’energia instantània individualitzada. 

La primera de les solucions és la més habitual i consisteix a incorporar en cada habitatge un 
interacumulador solar que rep l’energia del sol i pre-escalfa l’aigua de consum de l’habitatge en el seu 
camí a consum. El requeriment més important que comporta aquesta solució és un espai disponible, 
normalment dins l’habitatge, per encabir-hi l’acumulació solar. 

La segona solució resulta adequada en aquells casos on l’espai per a l’acumulació individualitzada no 
existeixi. Llavors, s’acumula l’energia solar en un dipòsit col·lectiu, des d’on recircularem l’energia 
tèrmica fins a cada habitatge. En el moment en què existeix consum dins l’habitatge, l’energia 
d’origen solar disponible es transfereix de forma instantània al circuit de consum a través d’un petit 
bescanviador que comportarà molt menys requeriment d’espai que l’interacumulador solar proposat 
en la solució precedent. 

A ambdues variants sols es compartirà el consum elèctric dels components del circuit primari i secundari, la qual 
cosa no representa una gran despesa econòmica i per tant, no comporta servituds importants. Sobre la base 
d’aquestes dues solucions, existeixen variacions i modificacions que caldrà estudiar i adaptar en cada cas. 

Solució proposada: 

El sistema que es proposa per a la instal·lació solar és el de captació i circuit 
primari i secundari col·lectius i acumulació unica ubicada a un local a la planta 
baixa sota l’escala d’accés a la planta primera. 

1.A.20 DESCRIPCIÓ i DIMENSIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR 

La solució d’instal·lació proposada és la de captació col·lectiva i acumulació unitaria. 

Es proposa un camp de captació únic amb una superfície de 9.00 m² de captador solar XX-SEL. Aquesta 
superfície de captació està calculada per a complir amb l’exigència del DEECO i cobrir un mínim del 60 % de les 
necessitats anuals estimades d’ACS de l’edifici. 

L’energia absorbida pel sistema de captació solar és distribuïda a través d’un circuit primari fins al bescanviador 
de plaques que es troba al local tècnic. En aquest bescanviador es produeix el bescanvi d’energia entre el circuit 
primari (camp de captació-bescanviador de plaques) i el circuit secundari (bescanviador de plaques-
interacumulador) que distribueix a totes les plantes a través d’un montant, des d’on es pentinaran les derivacions 
individuals. 

Un sistema de suport auxiliar convencional, interacumulador elèctic de 100 W de potencia, garanteix la 
temperatura desitjada per l’usuari en tot moment. 

L’automatització i optimització de la instal·lació s’aconsegueix gràcies a un sistema de control i regulació general 
per a tots els elements comuns, que en base a la informació subministrada per unes sondes ubicades 
estratègicament, actua convenientment sobre els diferents elements o components de la instal·lació. 
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SUPERFÍCIE DE CAPTACIÓ 
El dimensionament de la superfície de captació ve marcada per diferents paràmetres i condicionants: 

 Consum existent a l’edifici 

 Exigències existents a nivell normatiu. 

 Disponibilitat d’espai a coberta lliure d’ombres 

 Orientació i inclinació possibles 

 RITE 

 Tipus de panell solar emprat 

Disponibilitat de Superficie

En el cas que ens ocupa, l’edifici disposa de superfície suficient a la coberta plana superior. Segons càlculs 
adjunts en annex II, la superfície necessària per a obtenir una cobertura solar superior al 60% és de 7,48 m2. Per 
a un correcte aprofitament de l’energia solar, la superfície de captació ha d’ubicar-se de manera que s’eviti la 
projecció d’ombres sobre el camp de captació que puguin reduir sensiblement el rendiment dels captadors i ergo 
l’aportació solar. 

Orientació, inclinació del camp de captació

Reiterem que els col·lectors se situaran en orientacio sud per tal d’optimitzar el rendiment. La seva inclinació serà 
de 0º, adoptem aquesta praxis per tal d’aconseguir una important integració en l’edifici i minimitzar notablement el 
impacte visual. 

 Angle Azimutal: -40º 

 Angle d’inclinació: 0º 

L’orientació adoptada serà a Sud-40º, i la inclinació proposada és de 0º, 

Adoptant aquesta praxis complim amb les disposicions establertes en el CTE conforme al cas considerat, el qual 
estableix unes pèrdues màximes del 20 % per orientació i inclinació quan la instal·lació en qüestió arriba a un 5 
% conforme als nostres càlculs. 
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Distancia a considerar entre files

No és aplicable aquesta disposició establerta en el RITE doncs la instal·lació només presentarà una fila de 
col·lectors.

Distancia a considerar entre obstacles

La distancia entre la fila de col·lectors i els obstacles (d’alçada a) que poden produir ombres sobre la superfície 
captadora serà major que el valor obtingut mitjançant la següent expressió: 

Tanmateix, no és aplicable aquesta disposició doncs no hi ha present cap obstacle o xemeneia que pugui produir 
cap ombra d’importància al camp de captació. 

Col·lector Solar
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La instal·lació es realitzarà amb col·lectors plans vidrats marca SALVADOR ESCODA, model SOL-2000 d’alt 
rendiment té una superfície activa de 1.80 m2. La base d’aquest col·lector és l’absorbidor AS+, fabricat en acer 
INOX i amb un recobriment selectiu de crom negre. La coberta del col·lector està formada per un vidre del tipus 
“low-iron” que el dota d’una alta transmissivitat. La resta del col·lector està envoltada d’un aïllament rígid per a 
minimitzar les pèrdues. 

Les seves principals propietats òptiques són: 

 Absorció > 94% 

 Emisivitat < 7% 

Nota: Consultar Annex III 

Distribució del Camp de Captació

Degut a l’espai disponible els col·lectors se situaran en dos camps de captació. Els col·lectors es connectaran 
tots ells en paral·lel. Per a assegurar el cabal idoni es muntaran vàlvules de reglatge o cabalímetre tipus SETTER 
a la brida d’impulsió de la bomba. A més es muntaran purgadors d’aire manuals a la part alta del camp de 
captació i a qualsevol punt alt relatiu. 

Compliment de la Normativa vigent

Segons RITE ITE 10.1.3.2, la superfície de captació ve definida per la següent expressió: 

On es defineix: 

 A és la suma de superfícies de col·lectors 

expressada en m2

 M és el consum mitjà diari dels mesos 

d’estiu expressat en litres/dia 

La superfície de captació escollida és l’adequada 
per a les característiques i l’ús de la instal·lació, i 
compleix les especificacions presents en el RITE, 
com es veu als càlculs annexes. 
  Sistema d’Impulsió i Distribució 
En aquest apartat es recullen tots els elements 
hidràulics que composen el circuit solar i que 
permeten la correcta distribució i impulsió del líquid 
caloportador dins el circuit primari i secundari. 

Tant el circuit solar primari com el secundari són 
circuits tancats constituïts per unes canonades, una 
bomba circuladora, i els elements de seguretat i 
mesura corresponents. 
Canonades 
Criteris
Les canonades a instal·lar seran de coure de gruix 
mínim 1 mm i s’uniran amb soldadura d’estany per 

capil·laritat, capaces de suportar les condicions màximes de funcionament de la instal·lació. 

El circuit primari recull l’energia subministrada pel Sol en el camp de captació i la cedeix al circuit secundari a 
través del bescanviador de plaques que es troba al local tècnic. El circuit secundari la distribueix a través dels 
baixants als diferents habitatges. 
Per al càlcul hidràulic s’ha tingut en compte les següents limitacions: 
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 Velocitat del fluid en canonades: 0,3 m/s  V  1,5 m/s 

 Per a llargs recorreguts pèrdues de càrrega petita ( P<30 mmca/ml) 

Per a conèixer les pèrdues de carrega a vèncer per a les bombes, s’hauran de calcular les pèrdues de carrega 
lineals i singulars que presenta el camí a realitzar pel fluid per arribar a la bateria més desfavorable. Si la bomba 
és capaç de fer circular el fluid fins aquesta bateria, podem garantir que també arribarà als altres punts. 

A partir del nomograma de la figura anterior, podem determinar la pèrdua de carrega deguda al fregament, així 
com la velocitat del fluid. Hem de tenir present que, al ser el fluid caloportador distint de l’aigua, als resultats 
obtinguts en aquests àbacs vindran afectats per un factor corrector igual a l’arrel quarta del quocient entre la 
viscositat de la dissolució i la de l’aigua pura a la temperatura mitja considerada (45 ºC) 
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Descripció
Camp de col·lectors 
El cabal nominal de fluid caloportador total dirigit al camp de captació serà de: 

5 col·lectors x 1.80 m2/col·lector x 40 litres/hora x m2 ~ 360 litres/hora 

Baixants principals 
Un anell o baixant principal Øexterior 28 mm sortirà del local tècnic fins el local.  

Aïllament 
Les canonades hauran d’estar fixes segons normativa RITE ITE 05.2 Canonades i Accessoris. Totes les 
canonades hauran d’anar protegides amb un aïllament que compleixi la normativa existent RITE ITE03. Per a les 
canonades fins a 35 mm de diàmetre exterior, aquestes s’aïllaran amb 20 mm de gruix. 

Les característiques de l’aïllament a emprar compliran com a mínim amb els següents requisits: 

Coeficient de conductivitat tèrmica 
+20ºC  0,035 W/(m*K) 
+40ºC  0,040 W/(m*K) 

Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua ( )  3.000 

Comportament al foc M1 Segons UNE 23727 

Temperatura d’ús -45ºC a 120 º C 

Per a les canonades que discorrin per l’exterior es veurà augmentat el seu gruix en 10 mm, es protegirà 
l’aïllament contra les radiacions ultraviolades i els agents atmosfèrics en general, mitjançant un recobriment 
d’alumini exterior. 
Vas d’Expansió 
Tot circuit solar (primari i secundari) requereix d’un vas d’expansió donat que es tracta d’un circuit tancat sotmès 
a variacions de temperatura, pressió i volum. El dimensionat d’aquest element depèn del volum existent als 
panells solars, bescanviador de plaques i canonades, així com de l’alçada a la que treballa la instal·lació i la 
pressió de tara de la vàlvula de seguretat (2 m i 3 bars respectivament). Hauran de complir el Reglamento de 
Aparatos a Presión. 

El dimensionament del vas d’expansió del circuit primari i secundari serà realitzat conforme a la següent fórmula, 
obtinguda de la norma UNE 100-155, totes les equacions que apareixen en aquest apartat són extretes de la 
norma esmentada. 

Es defineix el coeficient d’expansió Ce com la relació entre el volum de fluid expansionat i el volum del fluid 
contingut a la instal·lació. Per a temperatures entre 30º i 120º es pot usar la següent expressió per a calcular Ce:

Ce = (3,24·T2 + 102,13·T - 2708,3) 

On es defineix: 

 T és la temperatura 

Si el fluid és una solució de glicol amb aigua, el coeficient d’expansió Ce haurà de multiplicar-se pel següent 
factor corrector fc: 

fc = a·(1,8·T + 32)b 
A on: 

 a = -0,0134·(G2 – 143,8·G + 1918,2) 

 b = 3,5·10-4·(G2-94,57·G + 500) 

A les equacions el símbol G es refereix al percentatge en volum de glicol a l’aigua, en aquest cas un 30%. El 
coeficient d’expansió, corregit en cas que sigui necessari, és sempre positiu i menor que la unitat i representa la 
relació entre el volum útil del vas d’expansió Vu i el volum del fluid contingut a la instal·lació V. 

Ce = Vu/V

El volum útil Vu es relaciona amb el volum total del vas d’expansió Vt a través del coeficient de pressió Cp com 
indica l’equació. El coeficient de pressió Cp per a vasos d’expansió amb diafragma es calcula segons l’equació. 
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Cp = Vt / Vu 
Cp = PM / (PM-Pm) 

On es defineix: 

 PM és la pressió màxima en el vas [bars absoluts] 

 Pm és la pressió mínima en el vas [bars absoluts] 

Tant el vas d’expansió a instal·lar al circuit primari com el circuit secundari presentarà una capacitat mínima de 
25 litres. El vas disposarà de membrana apte per a treballar amb dissolucions amb presència de glicols i suportar 
temperatures de fins a 110ºC. 

1.A.21 SISTEMA DE BOMBEIG 
Els grups de bombeig del circuit solar són els encarregats de fer circular el líquid caloportador pel circuit primari i 
secundari. El correcte dimensionat de les bombes d’impulsió ha de tenir en compte el cabal circulant pel circuit 
solar i les pèrdues de càrrega que el fluid ha de vèncer al seu pas, així com la viscositat cinemàtica que presenta 
el fluid. 

Per escollir la bomba mes adequada s’haurà de conèixer el cabal nominal de circulació i la pèrdua de carrega 
total del circuit. 

Per el càlcul del cabal del circuit primari simplement basta multiplicar la superfície activa de captació de cada 
bateria pel coeficient que el fabricant ens subministra, en el nostre cas obtenim ~ 360  litres/h 

Per a conèixer les pèrdues de carrega a vèncer per la bomba, haurem de calcular las pèrdues de carrega lineals i 
singulars que presenta el camí a realitzar pel fluid per a arribar a la bateria més desfavorable. Si la bomba es 
capaç de fer circular el fluid per aquesta bateria, podem assegurar que també arribarà a d’altres punts. 

El sistema de bombeig presentarà una bomba per cada circuit doncs la superfície de captació no arriba als 50 m2

tal com estableix el CTE HE4 en el seu punt 3.3.5.3 

La bomba del circuit primari haurà de disposar de les següents característiques: 

 Cabal nominal: 360  litres/hora 

 Pèrdues de carrega = 4,68 mca (aigua pura) x 1,22 (30% glicol) = 5,7 mca 

La bomba del circuit secundari haurà de disposar de les següents característiques: 

 Cabal nominal: 360  litres/hora 

 Pèrdues de carrega = 6,59 mca (aigua pura) x 1,02 (5% glicol) = 6,72 mca 
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1.A.22 LÍQUID CALOPORTADOR 
El líquid caloportador amb el que s’omplirà el circuit primari solar serà aigua desmineralitzada sense ions clorur i 
amb anticorrosius i anticongelant (tipus etilenglicol o monopropilenglicol) al 30% del volum per a evitar problemes 
de congelació i corrosió. 

El líquid caloportador amb el que s’omplirà el circuit secundari solar serà aigua desmineralitzada sense ions 
clorur i amb anticorrosius i anticongelant (tipus monopropilenglicol) al 5% del volum per a evitar problemes de 
congelació corrosió. 

1.A.23 VÀLVULES D’EQUILIBRAT 
Per a un correcte funcionament del circuit primari i una correcta distribució de l’energia tèrmica als diferents 
habitatges, el circuit hidràulic ha d’estar correctament equilibrat. 

Per a això es faran servir vàlvules de reglatge i mesura de cabal per a igualar les pèrdues de càrrega i cabals, i 
assegurar que la bomba de primari i secundari treballi en el punt adequat de la seva corba característica. 

A la part baixa de cada baixant hi situarem un sistema de buidat per gravetat, juntament amb el by pass. El 
bypass constarà d’una vàlvula d’equilibrat dinàmica que asseguri un cabal mínim del 10% del cabal nominal, d’un 
cabalímetre, element que ens permetrà visualitzar el bon funcionament de la instal·lació. 

1.A.24 VALVULERIA 
El circuit primari solar empra diferents vàlvules que a continuació es detallen. 

Vàlvula de retenció: amb clapeta de bronze evita que el líquid caloportador pugui circular en sentit invers al 
d’impulsió de la bomba de primari. Se’n col·locarà una al local tècnic. 

Vàlvules de tall manuals: seran de llautó i tindran el mateix diàmetre que la canonada. Es col·locaran a 
l’entrada i sortida del grup de panells així com a l’entrada i sortida de tots els equips principals de la instal·lació 
(bombes, bescanviador de plaques, interacumuladors, etc.). D’aquesta manera s’assegura un correcte 
manteniment, reparació, reposició i aïllament de cadascun d’aquests elements, en cas que fos necessari. 

Vàlvula de seguretat: junt amb el manòmetre, es col·locarà al local tècnic i permetrà evitar que la pressió interior 
del circuit superi 3 bars(g) al camp de captació. Estarà tarada a 3 bars(g) i es connectarà a un dipòsit que a la 
vegada serveix per a la càrrega del circuit segons es detalla a l’esquema d’instal·lació. D’aquesta manera 
s’evitarà perdre líquid caloportador en cas que se superi en circuit la pressió de tara i servirà com a testimoni de 
sobrepressions. 
GRUP DE CÀRREGA DEL CIRCUIT 
Es tracta d’un apèndix de la instal·lació solar, que permet realitzar la càrrega del circuit en la posada en marxa de 
la instal·lació. 

Està format per canonada de 1”, un dipòsit de polietilè capaç de contenir el volum de líquid caloportador a 
plaques, manòmetre per a comprovar la pressió en el moment de la posada en marxa, vàlvula de seguretat, 
desguàs i vàlvules de tall manuals. 
MESURA I CONTROL 
Els elements de mesura i control que es contemplen al circuit solar són: 

 Dos termòmetres bimetàl·lics amb baina (0 a 120 ºC) col·locats respectivament a la impulsió i retorn de 

plaques que permetran visualitzar 

les temperatures respectives i 

comprendre el correcte 

funcionament del circuit solar. 

 Un manòmetre d’escala 0 a 4 bars 

col·locat a la part calenta 

d’instal·lació junt a la vàlvula de 

seguretat. 

 Dos comptadors-integradors 

d’energia tèrmica que es 
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col·locaran entre l’entrada i la sortida del camp de captació, amb l’objectiu de controlar l’energia 

calorífica produïda pel sistema i un altre en el circuit secundari. Està compost per un cabalímetre, dues 

sondes de temperatura així com una memòria EPROM.BESCANVIADOR DE PLAQUES 

Per a realitzar l’intercanvi de calor entre el circuit primari (circuit solar) i el circuit secundari (acumulació solar) 
s’instal·larà un bescanviador de plaques que anirà incorporat en un grup hidràulic compacte. 

El disseny del bescanviador es contempla les següents prescripcions tècniques: 

 P  500 * A [W]        (Conforme indica el Plec de Condicions Tècniques del IDAE y el CTE) 

On es defineix: 

 P: Potencia d’intercanvi 

 A: Àrea útil de captació 

El cabal de disseny del circuit secundari es recomanable que sigui similar al cabal del circuit primari.
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Les temperatures de disseny del bescanviador seran: 

El bescanviador estarà dotat de plaques AISI 316 termosoldat sense juntes. El cabal de disseny tant per el circuit 
primari com per el secundari s’ha considerat aproximadament 570 litres/hora. 

SISTEMA D’ACUMULACIÓ i INTERCANVI 
Segons el RITE ITE 10.1.3.2, l’acumulació d’un sistema solar ha de complir 
amb la següent expressió: 

0,8 M  V  M 

On es defineix: 

 V és el volum d’acumulació 

 M és el consum d’ACS mitjà diari durant els mesos d’estiu 

A la taula donada a continuació es reflexa l’acumulació prevista per a la 
instal·lació, que ve fixada segons modulacions del mercat i criteris de 
simplificació de càrregues. 

TAULA VOLUM ACUMULACIÓ INDIVIDUAL 

Nº Usuaris 
Acumulació Instal·lada 

per habitatge [litres] 

2 75

3 100

TOTAL 600

Els interacumuladors hauran d’ubicar-se verticalment per a una correcta estratificació de les temperatures al seu 
interior, i portaran al terç inferior una connexió per a la col·locació d’una baina d’immersió que permeti la lectura 
de la temperatura per la connexió del sistema de regulació. 

Els acumuladors emprats hauran de tenir un revestiment interior inorgànic que resisteixi temperatures de fins a 
90ºC sense degradar-se, així com un aïllament exterior que permeti aïllar el volum d’acumulació. 

Com a previsió d’espai s’haurà de considerar un diàmetre de 600 mm i una alçada que podrà variar entre 920 i 
1.300 mm segons la capacitat d’acumulació. 
SISTEMA DE REGULACIÓ central 
Per a un funcionament automàtic de la instal·lació solar se l’ha de dotar d’un sistema de regulació central que 
permeti engegar les bombes de primari i secundari quan existeixi suficient energia a les plaques solars per a ser 
emprada, i que pari les bombes quan ja no existeixi una aportació solar suficient. 

Per a això, que es preveu la instal·lació d’un termòstat que a partir d’una temperatura de consigna determinada, 
doni senyal als grups de bombeig per a que comencin a vehicular el líquid caloportador. 

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  
REHABILITACIÓ D’UN EDIFICI DE SERVEIS  

A LA ZONA FRANCA DE L’HOSPITALET 
   

Aquesta regulació també farà circular el fluid en cas de risc de gelada (tª<3ºC). 
SISTEMA DISSIPADOR D’ENERGIA 
Pot donar-se el cas en certes èpoques de l’any (mesos d’estiu i períodes caniculars), que l’edifici no consumeixi 
l’energia produïda pel camp de captació solar. Els panells vidrats, pel seu aïllament tèrmic i efecte hivernacle, 
poden estar a temperatures que poden arribar a superar, en moments puntuals, els 200ºC. 

En tals ocasions augmenta la pressió en tot el circuit tancat solar, sotmetent a sobreesforços al sistema i 
escurçant la seva vida útil. A més la vàlvula de seguretat, tarada a 3 bars(g) de pressió, actuaria deixant escapar 
part del fluid i buidant la instal·lació. 

En el mercat existeixen diversos mètodes de dissipació i aquests poden ser tant forçats com naturals. En el cas 
de petites instal·lacions, es recomana utilitzar aquests últims ja que d’aquesta manera podem dissipar l’excés 
energètic generat per a la baixa demanda d’ACS o por falta de fluid elèctric, sense cap consum energètic 
addicional. 

Per a evitar aquesta circumstància es dota a la instal·lació d’un sistema de seguretat, constituït per una vàlvula 
de 3 vies i un aeroterm dissipador amb ventilació forçada. Així, quan es detecten temperatures superiors als 
90ºC, la regulació del sistema accionarà tant a la vàlvula de tres vies com a l’aeroterm. 

La vàlvula de tres vies estarà situada a la canonada de retorn (freda) a la seva entrada al local tècnic. Serà del 
mateix diàmetre que la conducció principal, ja que haurà de ser capaç de deixar passar tot el fluid de la 
instal·lació. 

L’aeroterm serà capaç de dissipar tota l’energia produïda pel camp de captació i d’absorbir el cabal nominal del 
camp de captació (900 litres/hora). L’aeroterm disposarà de ventiladors amb tipologia centrífuga per a optimitzar 
el confort tèrmic i acústic. 

Es determina el flux de refrigeració en base a la següent fórmula: 

On es defineix: 

 és el cabal màssic de fluid caloportador que circula en el circuit primari. 

 Cp és el calor específic de la barreja aigua-glicol (es pren 3,95 kJ/kg·ºC) 

T és el salt tèrmic que es pretén aconseguir (es pren 12ºC) 

La potencia tèrmica de l’aeroterm haurà de ser com a mínim de 15 kWt. 
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1.A.25 REQUERIMENTS TÈCNICS 
A la taula que ve a continuació apareixen els requeriments tècnics per a la instal·lació dels elements que formen 
part de la instal·lació d’energia solar. 

TAULA DE REQUERIMENTS TÈCNICS 

ZONA AFECTADA REQUERIMENT 

Coberta 
Superfície lliure d’ombres suficient per a instal·lar els 

col·lectors esmentats a l’apartat 3.2.2 

Local tècnic 
Espai mínim: 2 x 2 x 1 metres. 

Desguàs connectat al desguàs general de l’edifici. 
Toma elèctrica per a potència superior a 1kW. 

Baixants 
Per a baixants que serveixen 1 o 2 vivendes per 

planta: 40x25 cm 
Per a baixants que serveixen més de 2  

Desguàs general 
El punt més baix de la instal·lació ha d’estar prop d’un 

punt del desguàs general de l’edifici 

TIPO 2 Connexió de servei d'ACS 

La instal·lació d'aigua calenta per a forniment al servei s'iniciarà en el punt on es connecti amb la instal·lació 
d’aigua calenta de l'edifici més propera,  i que proveeix de la sala de calderes, donat que la caldera no té 
potencia suficient, es reforçarà al cabal d’ACS amb la instal·lació de plaques solars. 

En el punt de connexió s’allargarà la xarxa d’aigua freda i calenta,. S’instal·larà una clau de tall a fi de poder 
independitzar la instal·lació en cas d’avaria, facilitant els treballs de reparació i manteniment. 

distribució de I'ACS 

El material emprat en la xarxa de distribució d'aigua calenta sanitària es d'un tub de polipropilè a 
pressió, amb grau mig de dificultat. 

 La distribució dins del local es realitza paral·lela a la descrita en aigua freda. 

En l'interior de cada lavabo o local amb consum s'efectuarà una distribució de canonades d'aigua 
calenta sanitària a partir de la vàlvula de pas paral·lel a la de l'aigua freda. 

Les vàlvules de sectorizació s’han situat a llocs fàcilment registrables. 

En horitzontal la distribució es farà pel fals sostre i amb baixades verticals encastades d’alimentació 
als aparells sanitaris. 

Des dels punts més allunyats de la instal·lació d'aigua calenta sanitària s'efectuarà un retorn fins al grup de 
bombes a fi de mantenir la temperatura d’utilització  en la canonada d'impulsió. 
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Velocitats de funcionament previstes 

Les velocitats previstes per a les xarxes seran inferiors a 1 m/s per a canonades de diàmetre no major 
a 26/28 mm, i de 1,5 m/s per a diàmetres superiors per tal d’assegurar un funcionament silenciós de 
les instal·lacions sense cops d’ariet. 

La pressió mínima al punt més desfavorable de l’hospital serà de 10 mda. 

Valvuleria i elements auxiliars de la xarxa de distribució d'ACS 

En la xarxa de distribució d'aigua calenta es col·locaran les mateixes vàlvules descrites per a la xarxa d’aigua 
freda.

Aparells sanitaris

Distribuïts pel local s’instal·len, aigüeres, wàters, lavabos, piques. Els rentamans als quiròfans s’instal·larà unes 
piques especials d’acer inoxidable. 

Els aparells sanitaris dels lavabos son de porcellana vitrificada color blanc. 

Aixetes

Les aixetes de les piles i aigüeres seran del tipus monobloc, barrejador d’aigua  freda i calenta, amb 
canella normal, vàlvules de regulació I connexions flexibles. 

Totes les aixetes monoblocs aniran equipades amb vàlvules antiretorn. 

En les zones de rentamans s’instal·larà una vàlvula termostàtica amb la finalitat de que el metge pugui escollir la 
temperatura desitjada per rentar-se les mans. 

1.A.26 CÀLCULS ENERGIA SOLAR 

   CTE DECOO 
CÀLCUL DEMANDA TOTAL ACS         

litres ACS/dia 60º/persona     20 20 

Persones     48 48 

litres ACS/dia     960 960 
CÀLCUL CALOR NECESSARI ACS         
Temperatura impulsió   60     

Temperatura aigua freda   12     

Calor necessari acs kcal/dia     89280 89280 
CÀLCUL CALOR PER ENERGIA SOLAR         

Zona climàtica     IV IV 

Contribució solar mínima     0.6 0.6 

Calor acs per solar kcal/dia     53568 53568 
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MCon.5.03. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ. 
JUSTIFICACIÓ REBT i UNE 100.713 

5.03.1.ELECTRICITAT 

1.A.27 CONNEXIO AL SISTEMA EXISTENT 

La connexió de la instal.lació eléctrica es fará en un interruptor de  400 A, existent, conmutat al grup eléctrogen i 
que no es objecte del projecte. Des de aquest interruptor i fins el QGBT de la planta soterrani, es fará una 
escomesa amb cable de 240, que es objecte del projecte. 

1.A.28 DISSENY 

L'enllumenat es resol principalment amb enceses generals amb làmpades fluorescents tipus Pl 2 x 36 w,  tipus 
downlights de policarbonat i lluminàries estanques per vestuaris. 

Un percentatge dels fluorescents dels passadissos disposaran de rectificador i bateria situats en falç sostre que 
donaran el llum d’emergència en cas es quedin sense tensió. Igualment tota la il·luminació del servei està 
connectada a la línia d’emergència. 

En zona de treball es posaran downlights amb làmpades compactes PL. 

Els nivells d’il·luminació escollits son a la zona de treball i despatxos 300 lux, i a la resta d’estances 200 lux. 

Les llums s’accionaran mitjançant un sistema de detector volumétric, als lavabos, passadissos, cuina i vestuaris. 

A les zones amb presencia d’humitats, s’instal·len llumeneres estanques. 

La totalitat dels receptors disposaran de conductor de posada a terra.  

S'adopta un sistema de protecció contra contactes indirectes basat en interruptors automàtics diferencials per 
grups de línies, de les sensibilitats adequades a cada grup de línees a protegir. 

Es disposa d'interruptors automàtics magnetotèrmics adequats contra sobreintensitats degudes a curts circuits o 
contactes directes o a sobrecàrregues a les línees. 

1.A.29 CONSUM ELÈCTRIC 

S'ha utilitzat energia elèctrica per a la força dels espais,  il·luminació, i I'accionament de la maquinaria d’aire 
condicionat. Aquesta energia elèctrica subministrada en alta tensió per la companyia elèctrica que la 
comercialitza a la zona on s'ubica l'activitat. 

Els Serveis Comuns de l’edifici dispondrán de tres sistemes de subministrament: 

- Subministra NORMAL. La Instal·lació rebrà un doble subministrament en Mitja Tensió a 25 kV fins un 
centre de repartiment de la Companyia FECSA-ENDESA. 

- Subministra COMPLEMENTARI. Realitzat a través d'un grup electrogen 

- Subministra CRÍTIC. Realitzat a través d'un grup de continuïtat. SAI.   

La potencia total instal·lada es de 241 KW. 
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COEF.SIMULTANEIDAD   

TOTAL IL·LUMINACIÓ 0.9 28,8 

TOTAL FUERZA 0.85 263,045 

Potencia a contractar 241,06 

La instal·lació elèctrica de l'establiment compleix en tots els punts amb les normatives del vigent Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries. 

La connexió es realitzarà en un interruptor reservat per aquesta zona, amb una commutació amb el grup 
electrogen i al subministrament de quiròfans. 

Aquest projecte té com a condicionant bàsic la seguretat tant de subministrament, com de persones. 

La seguretat de les persones contra contactes s’aconsegueix mitjançant els sistemes següents: 

-     Aïllament adequat de totes les parts de la instal·lació. 
- Posada a terra de totes les masses, normalment associat amb un dispositiu de tall de corrents de defecte. 
- Utilització d’interruptors diferencials d’alta sensibilitat ( 30mA), en tots els circuits que alimenten masses que 

poden ser tocades pel personal no especialitzats. 
- Utilització de transformadors d’aïllament, quan es necessari un control acurat de les corrents de fuga, i un 

indesitjable risc de desconnexió. 
- Connexió equipotencial, connectant totes les parts metàl·liques i masses, entre si i a terra, a l’efecte que les 

diferències de potencial no superin 10 mV. 
- Utilització de bateries amb una autonomia de tres hores. 
- Les vies de circulació i evacuació de l’Hospital tindran un sistema de lluminàries amb bateria, d’una hora 

d’autonomia, que permetran l’evacuació a les sortides d’emergència. 
- Utilització de SAI, quan es necessiti un control acurat de la uniformitat del subministrament elèctric. 

1.A.30 LÍNEES PRINCIPALS 

És la Línia d'enllaç entre el quadre principal (QGBT) i el conjunt de protecció i mesura. Aquesta línia es d’una 
longitud considerable donada la distancia entre el QGBT. 

Per a aquestes línies s’utilitzen canalitzacions elèctriques de coure amb aïllament de polietilè reticulat, designació 
UNE RV 0.6/1kV, sobre tub i safata llisa de PVC, que aniran  per la coberta a l'edifici existent de l’hospital i la 
zona d’estudi. 

Per al càlcul de la secció d'aquestes línies s'ha de considerar una caiguda de tensió màxima de l’1 % acumulada. 

1.A.31 QUADRE PRINCIPAL (QGBT) 

El quadre general de protecció està situat en el local destinat a la ubicació de quadres elèctrics, transformadors, 
aïllaments i SAIS. Està format per un armari metàl·lic preparat per allotjar al seu interior els aparells de protecció i 
maniobra, col·locats dins d’una nova caseta d’obra. 

D’aquest quadre, surten els circuits interiors i en aquest  hi ha instal·lat un interruptor general automàtic de tall 
omnipolar que permet el seu accionament manual. L’interruptor general té capacitat de tall suficient per la 
intensitat de tallacircuit que pugui produir-se en qualsevol punt de la instal·lació. 

Frontalment, aquest quadre allotja els interruptors diferencials i els interruptors magnetotèrmic, que son 
dispositius de protecció contra sobrecarregues i tallacircuits de cada un dels circuits interiors del local. El nivell de 
sensibilitat dels interruptors diferencials respon a la instrucció MI BT 021. Les característiques d'interrupció dels 
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interruptors magnetotérmics estan d'acord amb les corrents admissibles en els conductors del circuit que 
protegeixen. 

La presa de terra del quadre estarà connectada a la xarxa de terres generals de l'edifici. 

Les connexions entre els diferents elements del quadre es realitzen exclusivament amb cable flexible i el 
connacional entre emparament es realitza amb platines de coure seguint  l'esquema del projecte. 

Tots els aparells estan senyalitzats amb rètols fixats a la placa de muntatge a fi de permetre la seva substitució 
sense treure la indicació corresponent. 

1.A.32 QUADRE D’AÏLLAMENT 

Es disposa d'un quadre d’aïllament necessari segons REBT, per augmentar la fiabilitat de l'alimentació elèctrica  
a aquells equips en què una interrupció del subministrament pot posar en perill directament o indirectament, al 
pacient o personal implicat, en tots els quiròfans i a sales reanimació i adaptació al medi. 

Està format per un transformador, proteccions contra sobreintensitats, i un monitor de fuites, que encendrà una 
senyalització òptica quan es detecti una pèrdua d'aïllament. 

Es disposarà d'un quadre d’aïllament per zona amb una única carcassa metàl·lica, ubicat dins del servei on 
també estaran les proteccions diferencials i magnetotèrmiques de totes les línees que no han de passar pel 
transformador d’aïllament de 7.5KVA o 5 KVA. 

Fora del aïllament posarem la línia de RX i il·luminació general de les zones. 

Depenent de l’aïllament posarem totes aquelles presses on pugui haver-hi un contacte directe amb el malalt. 

Característiques del transformador d’aïllament 

Portarà una pantalla de coure de 0.13 mm. De gruix sense perforar, entre primari i secundari, unida al terminal de 
presa de terra del trafo. 

El bobinatge primari estarà elèctricament separat pel secundari, així com de la pantalla i del nucli, per un 
aïllament equivalent, al menys, a un doble o reforçat. El secundari estarà separat de la pantalla i del nucli, com a 
mínim, per un aïllament bàsic. 

La capacitat nominal dels transformadors serà de   5 Kva, pero haurà de suportar, a efectes tèrmics de 
l’aïllament, durant 1 hora 1,5 vegades la intensitat nominal. 

Serà capaç de suportar el ragi de buit en permanència. 

La capacitat entre secundari i massa no haurà d’excedir de 400 pF. 

La diferència de tensió en el secundari entre buit i plena càrrega, no excedirà del 5%. 

Disposarà de preses de regulació amb l’objecte de poder ajustar la tensió de forma que a mitja càrrega 
subministri la tensió nominal, i es repartirà la caiguda permesa del 5%, entre buit i plena càrrega en +- 2.5% al 
voltant d’aquest punt central. 

El corrent de fuita a terra a través del secundari no haurà d’ésser superior a 29*10-6 A 

Característiques del quadre de seguretat 

El quadre de seguretat portarà proteccions selectives contra sobrecàrregues i curtcircuit, que es realitzaran amb 
interruptors automàtics de característiques adequades. 

La intensitat de ruptura d’aquests interruptors no serà inferior a 3kA a 220V. 
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Els interruptors hauran de tenir relé de protecció en cada pol i tallar totes les fases. Els relés seran amb corba 
característica tipus G. 

Característiques del dispositiu de vigilància de d’impedància d’aïllament 

Es disposarà d’un dispositiu de vigilància de la impedància d’aïllament de la instal·lació, de forma que si baixa a 
un nivell d’aïllament tal que en cas de primer error produís una corrent de fuita a terra superior a 4mA, haurà 
d’actuar una alarma lluminosa i acústica en l’interior del recinte a protegir, i el propi plafó. 

En el plafó hi haurà una platina de coure muntada sobre aïlladors on es connectarà el conductor de protecció e 
equipotencialitat de cada box. 

Característiques del plafó repetidor de senyalització òptica acústica de vigilador d’aïllament 

Comprendrà de llum verd indicador de funcionament correcte, un llum vermell indicador d'error d’aïllament sota el 
nivell de sensibilitat exigit, un brunzidor, un polsador de proba d’actuació del vigilador, pulsador d’anul·lació del 
brunzidor en cas d’actuació, pero sense desconectar  el senyal lluminós. 

1.A.33 CARACTERÍSTIQUES DEL SAI 

El SAI s’utilitzarà per la protecció dels seus equips no només per els talls d’alimentació elèctrica sinó 
també per qualsevol perturbació de la mateixa, gracies a la seva tecnologia VFI(Tensió i Freqüència 
Independent) on line de doble conversió. La seva tecnologia és basa en un total control per 
microprocessador i arquitectura a IGBT que ens garantitza una total fiabilitat treballant en qualsevol 
entorn i situació. 

1. Descripció de l’equip: SAI amb rectificador de baixa distorsió a IGBTs, a la connexió stándar 
de xarxa ethemet i a la funció “Always On Mode” que ens optimitza el rendiment corregint els 
harmònics de la carrega.  

2. Característiques principals: 
a. VFI-SS-111 (IEC62040-3) Tecnologia On Line 
b. Total estabilitat en la sortida de tensió i freqüència 
c. Configuració en paral·lel per assegurar redundància i escalabilitat 
d. Alt factor de potència d’entrada 
e. Baixa distorsió harmònica 
f. Autonomia flexible: diferents autonomies disponibles al mateix armari 
g. Display gràfic avançat per una supervisió total 
h. Connexió Standard LAN 
i. Comunicació grup electrogen 
j. Expert battery system 
k. Funció “Always On Mode” 
l. Funció “Energiy Saver” 

1.A.34

1.A.35 INSTAL.LACIÓ INTERIOR 

La instal·lació interior de planta és realitza amb conductors de coure amb aïllament de PVC per a 1000V de 
servei, designació H0,6/1V para línees por canals de passadissos, i conductors de coure amb aïllament de PVC 
per a 750 V, per la resta de línees. 

La caiguda màxima serà del 3 % en enllumenat i del 5% en força, a comptar des de el QGBT fins a qualsevol 
element terminal. 

Els conductors estan canalitzats a través de safates o canals de PVC proveïdes de tapa registrable, tubs de PVC 
rígid corvables en calent en execució de superfície.  
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Per a la col·locació dels conductors es segueix l’assenyalat en la Instrucció Ml BT.018. 

Els diàmetres interiors nominals mínims per als tubs protectors en funció del número, classe i secció 
dels conductors que han d'allotjar, segons el sistema d’instal·lació i  classe de tub, son els fixats en la 
MI.BT.019.

Les connexions entre conductors es realitza en l'interior de caixes apropiades de material aïllant. Les 
dimensions d'aquestes caixes són tals que permetin allotjar holgadament tots els conductors que 
hagin de contenir. Quan es vulguin -fer estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexió, 
hauran d’emprar-se premsaestopes adequats. 

Les caixes de derivació seran del tipus aïllades, de gran resistència mecànica i autoextinguibles segons norma 
UNE 53.315. Estaran dotades d'elements d'ajust per a l'entrada de tubs. 

1.A.36 FORÇA 
Es disposa d'una xarxa de distribució  de força que cobreix les necessitats previstes. 

A cada estança a més de l’alimentació de les presses es farà arribar una línia directa de quadre per una presa de 
RX, i presses vàries per manteniment. 

S’instal·larà un sistema de protecció similar al descrit per la xarxa d’enllumenat, de la potència i sensibilitat 
adequades.  

S’instal·larà un sistema de protecció de posada a terra per tal de limitar la tensió que respecte a terra puguin 
adquirir eventualment les masses metàl·liques, assegurar les proteccions o disminuir el risc que suposa un avaria 
en el material utilitzat, tot d'acord amb la MIE-REBT-039. 

1.A.37 POSADA A TERRA 

La línia principal de terra està formada per un cable de 35 mm2  connectat a la xarxa principal de posada a terra 
de l'edifici, fins el quadre general de distribució. 

D'acord amb la normativa MIBT017, els conductors de protecció son independents per circuit i tenen 

el dimensionat següent: 

 Per a les seccions de fase iguals o menors de 16 mm2  el conductor de protecció és de la mateixa 

secció que els conductors actius. 

 Per a les seccions compreses entre 16 I 35 mm2 el conductor de protecció és de 16 mm2.

 Per a seccions de fase superiors a 35 mm el conductor de protecció és la meitat de l'actiu. 

Els conductors de protecció estan canalitzats preferentment en envoltant comú amb els actius i en qualsevol cas 

el seu es paral·lel  a aquests i presentarà les mateixes característiques d'aïllament. 

Els conductors de protecció estan canalitzats preferentment en envoltant comú amb els actius i en qualsevol cas 

el seu traçat es paral·lel a aquests i presentarà les mateixes característiques d’aïllament. 

Les instal·lacions de posada a terra es realitzaran d'acord amb les condicions assenyalades en la 

instrucció MI.BT,017, instrucció MI.BT.039. 

Si en una instal·lació existeixen preses de terra independents es mantindrà entre els conductors de terra una 
separació i aïllament apropiat a les tensions induïdes que apareixen en aquests conductors en cas de manca. 
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Xarxa equipotencial 

Es disposarà d’una xarxa equipotencial mitjançant conductor de 16 de secció per tal de connectar totes les 
masses entre elles a més de connectar-les a terra. 

Totes les parts metàl·liques de la zona estaran connectades a terra. 

1.A.38 ENLLUENTAT D’EMERGÈNCIA 

Es disposa del preceptiu enllumenat d'emergència i senyalització, per tal de proporcionar una il·luminació 
adequada en tots els passos, i sortides i a prop del quadre general de distribució, segons la REBT-MIE-025. 

L'enllumenat d'emergència i senyalització, es realitza mitjançant aparells autònoms amb senyalització permanent 
i làmpada fluorescent amb un rendiment de 500 lúmens, proveïts de bateries d’autonomia 2 h i carregadors 
automàtics, els quals actuaran tant aviat com la tensió de xarxa disminueixi per sota del 70% del seu valor 
nominal. 

1.A.39 SISTEMA INTEGRAT DE CAPÇELERA PER RECOVERING I D’ADAPTACIÓ AL MEDI 

En el recovering, a la proximitat de la capçalera de llit i encastat a la paret, un element que integrarà 

els elements necessàries per al pacient, que bàsicament es composarà de: 

Un element per l’enllumenat que anomenarem lluminària, i un conjunt d’elements per a conducte i 

suport de la resta de les instal·lacions, que anomenarem canal. 

Característiques tècniques

Compost per un mòdul de lluminària que es situarà sobre la capçalera del llit i mòdul d’equipament. El 

concepte modular del sistema, la possibilitat de realitzar els subministres per darrera dels mòduls, 

l'accés a la safata inferior abatible, la utilització d’un sol difusor per diferents enllumenats, la protecció 

a la manipulació del pacient. 

Construït amb materials d’altes prestacions amb gran estabilitat i resistència al pas del temps, perfils 

d’alumini anoditzats a l’interior, convenientment tractats a l'exterior, i difusor de policarbonat. 

La longitud prevista es de 2 m. I estarà equipats amb: 

 2 Ut. Pressa corrent doble 2P+T/16A, 250 V, execució encastada, subministrament normal – 
emergència 

 2 Ut. Pressa corrent 2P+T/16 A, 250V execució encastada, subministrament ininterrompuda 
 1 embarrat de posada a terra i equipotencialitat 
 2 presses redundants de terra 
 1 pressa doble RJ45 
 Enllumenat general regulable 1000 lux 
 Enllumenat d’inspecció d’infermeria, lampara incandescent de 30 lux. 
 2 interruptors per les llums 
 2 presses d’Oxigen 
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 2 presses de buit 
 2 presses d’aire comprimit 5 kg. 
 1 polsador infermera 
 1 endoll RX 

MDON.6.03.2. ENLLUMENAT INTERIOR 

1.A.40
L'enllumenat es resol principalment amb enceses generals amb làmpades fluorescents tipus Pl 2 x 36 w,  tipus 
downlights de policarbonat i lluminàries estanques especials de 4x24w per locals estèrils. 

Un percentatge dels fluorescents dels passadissos disposaran de rectificador i bateria situats en falç sostre que 
donaran el llum d’emergència en cas es quedin sense tensió. Igualment tota la il·luminació del servei està 
connectada a la línia d’emergència. 

En els recobrin i habitacions s’han previst en capçalera, llum directe, llum indirecte, llum d’inspecció d’infermeria. 

En zones comuns es posaran downlights amb làmpades compactes PL. 

En quiròfans es posaran lluminàries especials per sales netes de 4x24 w. La il·luminació de la zona de cirurgia es 
farà amb llums quirúrgiques específiques. 

Els nivells d’il·luminació escollits son Quiròfans 1000 lux, control d’infermeria 300 lux, passadissos 200 lux 

A les zones de risc mecànic o amb presencia d’humitats, s’instal·len llumeneres estanques. 

La totalitat dels receptors disposaran de conductor de posada a terra.  

S'adopta un sistema de protecció contra contactes indirectes basat en interruptors automàtics diferencials per 
grups de línies, de les sensibilitats adequades a cada grup de línees a protegir. 

Es disposa d'interruptors automàtics magnetotèrmics adequats contra sobreintensitats degudes a curts circuits o 
contactes directes o a sobrecàrregues a les línees.
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CALCULS ILUMINACIÓ 
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MCon.5.04. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ. 
JUSTIFICACIÓ RITE I UNE 100.713 

5.04.2. CLIMATITZACIÓ 

L’instal.lació de climatitzaci{o (fred i calor) de la planta soterrani es fará completament nova i es objecte del 
projecte. Les máquines de fred es col.locaran a coberta i la nova caldera es col.locara en la sala de calderes de  
l’Hospital. El compliment de la normativa segons RITE de la sala de calderes no es objecte del projecte. 

1.A.41 GENERACIÓ D’ENERGIA 

La generació del fred es realitzarà mitjançant unes màquines frigorífiques ubicades la coberta a l'edifici 
d’urgències de Viladecans. 

La generació de calor farà mitjançant 1 caldera ubicada a la sala de màquines existent a l'hospital 

1.A.42 FONT D’ENERGIA 
La font d'energia utilitzada és elèctrica en els aparells instal·lats a excepció de les calderes que estan 
alimentades amb gas natural, Totes les seves parts estan ajustades als reglaments específics per aquest tipus 
d’instal·lacions 

1.A.43 CLASSIFICACIÓ DELS LOCALS  

  µm temperatura H% FILTRATGE 
Despatxos Clase4 10000 21/24º 50/60 G4 F9 H14 
Recepció-garites Clase4  10000 21/24º 50/60 G4 F9 H14 
Cuina-descans Clase4 10000 21/24º 50/60 G4 F9 H14 
Zona treball Clase5 100000 22/24º 50/60 G4 F9 H11 
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CONDICIONS DEL CLIMA PER A CADA UNA DE LES ZONES 

1.A.44 Despatxos 

Temperatures:   Hivern 22 ºC 50% H.R.. Estiu 24ºC 55% H.R. 
Ventilació:  20 renovacions/hora 
Tot aire exterior 
Nivell pressió àrea: Sobrepressió 
Filtratge:  Prefiltres 85% G-4 
   Impulsió 95% F-9 
   Filtre 99% H14 

Recepció-garites 

Temperatures:   Hivern 22 ºC 50% H.R.. Estiu 24ºC 55% H.R. 
Ventilació:  20 renovacions/hora 
Tot aire exterior 
Nivell pressió àrea: Sobrepressió 
Filtratge:  Prefiltres 85% G4 
   Impulsió 95% F-9 
   Filtre 99% H11 

Per cada quiròfan s’utilitzarà un climatitzador tot aire exterior. 

Cuina-descans 

Temperatures:   Hivern 22 ºC 50% H.R.. Estiu 24ºC 55% H.R. 
Ventilació:  20 renovacions/hora 
Tot aire exterior 
Nivell pressió àrea: Sobrepressió 
Filtratge:  Prefiltres 85% G-3 
   Impulsió 95% F-9 
   Filtre 99% H11 

Zona de reball 

Temperatures:   Hivern 22 ºC 50% H.R.. Estiu 24ºC 55% H.R. 

La distribució d'aigua es farà a quatre tubs. Un sistema de desguassos evacuarà l'aigua de condensació de la 
bateria del climatitzador. Mitjançant un tub flexible de plàstic provis de sifó. 
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1.A.45 CLIMATITZADORS SEGONS UNE 100180 

Per climatitzar les zones comuns de quiròfans, recovering i adaptació al medi s’utilitzarà climatitzador 
tot aire absolut, amb recuperació de calor creuat, ventilador centrífug amb variador de frequència,
bateria de fred i Calor, amb dos nivells de filtratge. 

Climatitzador despatxos 
Les característiques del climatitzador serà: 
Secció de retorn: Hivern 22 ºC , 24ºC 55% H.R. 
Ventilador centrífug:   2500 m3/h  
Secció expulsió: Tot aire exterior sense barreja 
Recuperador estàtic incorporat amb prefiltre 
Secció d’aire exterior: 2500 m3/h 
Secció de prefiltres. 85% afi manta filtrant 
Bateria de fred: 22,6 Kw 
Bateria de calor: 17,3 kw 
Secció d’impulsió 
Ventilador centrífug: 2500 m3/h  
Secció de filtres d’impulsió: 95 % DOP Absolut 
Sistema de control: Regulació continua free-cooling, comparador d’entalpies, acció sobre 
parada/marxa recuperador, acció sobre vàlvules. Control temperatura mínima impulsió 15º hivern 
cicle calor. Control temperatura màxima impulsió 25ºC estiu cicle fred.Valvules de tres vies 
motoritzades d’acció proporcional fred/calor. Sonda retorn: calor 21ºC obre/22ºC tanca; zona morta 
22ºC/24ºC; fred 24ºC tanca/25ºC obre. Control diferencial filtre brut. Control continu d’humificació 
sobre llança vapor amb sondes de règim en retorn. 

Climatitzador recepció-garites 
Secció de retorn: Hivern 22 ºC ,24ºC 55% H.R. 
Ventilador centrífug:  :  2500 m3/h  
Secció expulsió: Tot aire exterior sense barreja 
Recuperador estàtic incorporat amb prefiltre 
Secció d’aire exterior: 2500 m3/h 
Secció de prefiltres. 85% afi manta filtrant 
Bateria de fred: 22,6 Kw 
Bateria de calor: 17,3 kw 
Secció d’impulsió 
Ventilador centrífug: 2500 m3/h  
Secció de filtres d’impulsió: 95 % DOP Absolut 
Sistema de control: Regulació continua free-cooling, comparador d’entalpies, acció sobre 
parada/marxa recuperador, acció sobre vàlvules. Control temperatura mínima impulsió 15º hivern 
cicle calor. Control temperatura màxima impulsió 25ºC estiu cicle fred. Valvules de tres vies 
motoritzades d’acció proporcional fred/calor. Sonda retorn: calor 21ºC obre/22ºC tanca; zona morta 
22ºC/24ºC; fred 24ºC tanca/25ºC obre. Control diferencial filtre brut. Control continu d’humificació 
sobre llança vapor amb sondes de règim en retorn. 

Climatitzador cuina-descans 
Secció de retorn: Hivern 22 ºC ,24ºC 55% H.R. 
Ventilador centrífug:  2500 m3/h  
Secció expulsió: Tot aire exterior sense barreja 
Recuperador estàtic incorporat amb prefiltre 
Secció d’aire exterior: 2500 m3/h 
Secció de prefiltres. 85% afi manta filtrant 
Bateria de fred: 22,6 Kw 

Bateria de calor: 17,3 kw 
Secció d’impulsió 
Ventilador centrífug: 2500 m3/h  
Secció de filtres d’impulsió: 95 % DOP Absolut 
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Sistema de control: Regulació continua free-cooling, comparador d’entalpies, acció sobre 
parada/marxa recuperador, acció sobre vàlvules. Control temperatura mínima impulsió 15º hivern 
cicle calor. Control temperatura màxima impulsió 25ºC estiu cicle fred. Valvules de tres vies 
motoritzades d’acció proporcional fred/calor. Sonda retorn: calor 21ºC obre/22ºC tanca; zona morta 
22ºC/24ºC; fred 24ºC tanca/25ºC obre. Control diferencial filtre brut. Control continu d’humificació 
sobre llança vapor amb sondes de règim en retorn. 

Climatitzador zona de teball 
Secció de retorn: Hivern 22 ºC ,24ºC 55% H.R. 
Ventilador centrífug:  3500 m3/h  
Secció expulsió: Tot aire exterior sense barreja 
Recuperador estàtic incorporat amb prefiltre 
Secció d’aire exterior: :  3500 m3/h  
Secció de prefiltres. 85% afi manta filtrant 
Bateria de fred:  44.6 Kw 
Bateria de calor: 39 kw  
Secció d’impulsió 
Ventilador centrífug: 3500 m3/h  
Secció de filtres d’impulsió: 95 % DOP Absolut 
Sistema de control: Regulació continua free-cooling, comparador d’entalpies, acció sobre 
parada/marxa recuperador, acció sobre vàlvules. Control temperatura mínima impulsió 15º hivern 
cicle calor. Control temperatura màxima impulsió 25ºC estiu cicle fred.Valvules de tres vies 
motoritzades d’acció proporcional fred/calor. Sonda retorn: calor 21ºC obre/22ºC tanca; zona morta 
22ºC/24ºC; fred 24ºC tanca/25ºC obre. Control diferencial filtre brut. Control continu d’humificació 
sobre llança vapor amb sondes de règim en retorn. 

Fan-coil estances 
Secció de retorn: Hivern 22 ºC ,24ºC 55% H.R. 
Ventilador centrífug: 250  m3/h  
Bateria de fred: 2,5 Kw 
Bateria de calor: 1,3 kw 
Secció d’impulsió 
Sistema de control: Control temperatura mínima impulsió 15º hivern cicle calor. Control temperatura 
màxima impulsió 25ºC estiu cicle fred.Valvules de tres vies motoritzades d’acció proporcional 
fred/calor. Sonda retorn: calor 21ºC obre/22ºC tanca; zona morta 22ºC/24ºC; fred 24ºC tanca/25ºC 
obre.

La distribució d'aigua es farà a dos tubs. Un sistema de desguassos evacuarà l'aigua de condensació de la 
bateria del climatitzador. Mitjançant un tub flexible de plàstic proveït de sifó. 
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1.A.46 XARXA DE CONDUCTES D’AIRE 

Els conductes compliran la norma UNE-100.102. 

L’aire tractat pels climatitzados s’impulsarà als locals condicionats mitjançant xarxes de conductes en planxa 
d’acer galvanitzat amb brides d’unió de tipus platina i amb aïllament exterior de fibra de vidre i alumini disposant 
d’amortidors acústics intercalats. 

El sistema escollit per al càlcul de conductes d’impulsió serà el de recuperació de la pressió estàtica. 

Els conductes de retorn serà calculats per al sistema de pèrdua de càrrega constant. 

En algunes àrees concretes hi ha previstes bateries de post-escalfament. 

Finalment, i després d’intercalar els reguladors de cabal constant adequat , la distribució arribarà a les diferents 
reixetes i difusors, amb velocitats de l’ordre de 2,5 m/s, tractant d’evitar els sorolls i corrent d’aire molestes. 

El retorn de l’aire serà recollit mitjançant una xarxa de conductes similars, amb reixetes d’alumini anoditzat. En 
aquest cas les velocitats en les reixetes de retorn no hauran de superar els 1,5 m/s. 

1.A.47 DISTRIBUCIÓ 

Les canonades que condueixen l'aigua, es realitzaran d'acord amb els continguts de la IC.11 i la IC.15. 

A les canonades, no es sobrepassarà la velocitat de 2 m/s, ni la pèrdua de càrrega especifica de 400 mmca/m. 

Les canonades son d'acer negre estirat, sense soldadura DIN 2240. 

Totes les canonades estaran aïllades amb camisa aïllant sintètic tipus Armaflex.. 

L'aire tractat pels climatitzadors s'impulsarà als locals condicionats mitjançant xarxes de conductes en planxa 
d'acer galvanitzat amb brides d'unió de tipus platina i aïllament exterior de fibra de vidre. 

1.A.48 EXTRACCIÓ 

En zones com magatzems, lavabos, brut, tan sols es realitzarà extracció mitjançant un extractor 
centrífug. 
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1.A.49 CONTROL I GESTIÓ 

Tots els quadres i canalitzacions (tubs i safates) estan preparades amb suficient dimensió com per afegir 
posteriorment els elements de control de línies del mateix per enviar senyal extern a un sistema de gestió 
centralitzada. 

Els elements de camp que estan al projecte tindran la possibilitat de connectra-se a un sistema centralitzat en el 
futur. Aixó significa: 

 Elements de clima amb controladors  que puguin donar senyal a un bus extern. 
 Els reguladors seran del tipus “Staefa” a similar intel·ligents i s'especificarà quins tipus de senyals poden 

donar. 
 Centraletes programables. En un capítol apart es preveu la col·locació de les unitats centrals. En aquest cas 

s'incorporen les centraletes de clima necessàries per la funcionament autònom del sistema. 

Les funcions que es fan sota el sistema de climatització (senyals analògics i digitals, entrades i sortides del 
sistema) son: 

Generació fred    
   -      Funcionament/parada 

 Alarmes: seriat de les alarmes que dóna la màquina 
 Consum elèctric de motors compressors. 
 Consum puntual i temporal de vapor. 
 Temperatura sortida aigua freda i calenta 
 Temperatura entrada aigua freda i calenta 
 Cabal d'aigua freda i calenta 
 Condicions torre de refrigeració 

Bombes aigua freda/calenta 
 Funcionament/parada 
 Cabals 
 Temperatura aigua anada i retorn de cada circuit 

Climatitzadors 

 Temperatura aire exterior 
 Temperatura retorn aire climatitzat 
 Temperatura impulsió aire climatitzat 
 Senyal saturació filtres. 
 Posició vàlvules tres vies de fred. 
 Posició vàlvules tres vies de calor. 
 Posició comporta de free-cooling. 
 Funcionament/parada de ventiladors 
 Posició i actuació sobre interruptors automàtics de clima. 
 Humitat ambient(retorn) i posició vàlvula vapor humectació. 
 Recuperador entàlpic situació funcionament/parada. 

Fan-coils 

 Temperatura ambient aire climatitzat 
 Posició vàlvules tres vies fred 
 Posició vàlvules tres vies de calor 
 Funcionament/parada de ventiladors 
 Posició temperatura termòstat 

Bescanviadors 

 Temperatures primària i secundària. 
 Pressions diferencials primària i secundaria 
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Els senyals visualitzats pel sistema de gestió respecte de climatització són: 

Generació fred 

 Alarmes: seriat de les alarmes que dóna la màquina 
 Consum elèctric de motors compressors 
 Consum puntual i temporal de vapor 
 Temperatura de sortida aigua freda i calenta 
 Temperatura de entrada aigua freda i calenta 
 Cabal d'aigua freda i calenta 
 Condicions torre de refrigeració 

Bombes aigua freda/calenta 
 Cabals 
 Temperatura aigua anada i retorn de cada circuit 

Climatitzadors 

 Temperatura aire exterior 
 Temperatura retorn aire climatitzat 
 Temperatura impulsió aire climatitzat 
 Senyal saturació filtres. 

Fan-coils 

 Temperatura ambient aire climatitzat 
 Posició temperatura termòstat 
 Funcionament/parada de ventiladors 

Bescanviadors 

 Temperatures primària i secundària. 
 Pressions diferencials primària i secundaria 

Amb el control dels quiròfans es garantitzaran que estarem amb sobrepressió. 

MCon.5.04.3. JUSTIFICACIÓ HS3 QUALITAT D’AIRE INTERIOR 

 Renovacions Caudals (l/s) 
Recepció-garites 20 renov/h 695 
Zona treball 20 renov/h 1564 
Despatxos 20 renov/h 1428 
Sindicats 10 l/s/persona 466 
Cuina 8 l/s/ persona 634 
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MCon.5.05. INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ I DETECCIÓ 
D’INCENDIS

El local s’ha dotat dels següents elements de protecció contraincendis per assegurar els requeriments de les 
normes:

1.A.50 PROPAGACIÓ INTERIOR (SI1) 

1.A.51 Compartimentació de l’edifici 

Amb aplicació del Código Técnico de la Edificación (CTE) aquest local queda compartimentat en un 5 sectors 
d’incendis degut a que es farà un ús sanitari, a més dels formats per vestíbuls i escales. Les plantes amb zones 
d’hospitalització estaran compartimentades com a mínim en dos sectors d’incendis, cada un d’ells amb una 
superfície construïda menor a 1.500 m2 i amb espai suficient per albergar als pacients d’un dels sectors continus. 

Degut a ser un sector sota rasant amb altura d’evacuació h< 28m la resistència al foc de les parets, sostres i 
portes que delimiten el sector d’incendi han de ser EI 120. 

Les portes de pas entre sectors serà de El2 t-C5, t és la meitat del temps de resistència al foc requerit a la paret 
a la que es troba, o bé a la quarta part quan el pas es realitza a través d’un vestíbul d’independència i de dos 
portes.

En el nostre cas serà: El2 60-C5. 

1.A.52 Espais ocults. Pas d’instal·lacions a través d’elements de compartimentació d’incendis 

La compartimentació contra incendis dels espais ocupables d’us tenen continuïtat als espais ocults, tals com 
patis, càmeres, falsos sostres, terres elevats, etc.,  excepte quan aquests estiguin compartimentats respecte dels 
primers al menys amb la mateixa resistència al foc, sent possible reduir-se aquesta a la meitat als registres per 
manteniment. 
Independent a l’anterior, es limita a tres plantes i a 10m el desenvolupament vertical de les càmeres no 
estanques (ventilades). 

La resistència al foc requerida als elements de compartimentació d’incendis es déu mantenir als punts als que 
aquests elements són travessats per elements de les instal·lacions, tals com cables, canonades, conduccions de 
ventilació, etc. Per això pot optar-se per una de les següents alternatives: 

a) Disposar un element que, en cas d’incendi, obturi automàticament la secció de pas i garanteixi en 

aquest punt una resistència al foc al menys igual a la de l'element travessat. 

b) Elements passants que aportin una resistència al menys igual a la de l’element travessat.
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1.A.53 Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari 

1.A.54
Condicions exigibles als materials de revestiments, inclosos en parets i tancaments, altres materials: 

ELEMENT CONSTRUCTIU MATERIAL  
Revestiment terra Pedra calisa campaspero EFL

 PVC conductiu EFL

 Rajoles EFL

Revestiment sostre metà  
 Pladur, plaques registrables 

de guix de 60x60. 
C-s2,d0

Revestiment paret Pladur C-s2,d0 

Les condicions de reacció al foc dels components de les instal·lacions elèctriques (cables, tubs, safates, regletes, 
armaris, etc.) es regulen a la seva reglamentació específica. 

1.A.55 PROPAGACIÓ EXTERIOR (SI2) 

1.A.56 Mitjaneres i façanes 
Les mitjaneres o murs veïnals amb la resta de l’edifici són al menys EI 120. 

1.A.57  Cobertes 
La coberta tindrà una resistència al foc REI 60, com a mínim, en una franja de 0,5 m d’amplada des de l’edifici 
adjacent, així com en una franja de 1.00 d'amplada situada sobre la trobada amb la coberta de tot element 
compartimentador de sector d’incendi o d'un local de risc especial alt. 

1.A.58 Número de sortides i longituds des recorreguts d’evacuació 
La longitud dels recorreguts d’evacuació fins alguna sortida de planta no excedeix a 30m en plantes 
d'hospitalització o de tractament intensiu.. 
La longitud dels recorreguts d’evacuació des del seu origen fins a arribar a algun punt on existeixen al menys dos 
recorreguts alternatius d'evacuació no excedeix 15m en plantes d’hospitalització o tractament intensiu. 

1.A.59 Dimensionat dels medis d’evacuació 

L'espai disposa de dues sortides d'evacuació a l'espai exterior segur.  

Portes i passadissos d’Evacuació 

El càlcul de l’amplada de la porta per l'evacuació de les persones del local, segons el CTE es: 

A: amplada de la porta
0,80 ,  on 

P: nº de persones200

P
A m

En ús hospitalari les portes tindran una amplada mínima de 1.05 m 

1.A.60 Portes situades en recorreguts d’evacuació 

Les portes previstes com a sortida de planta o d'edifici i les previstes per a l'evacuació de mes de 50 persones 
seran abatibles amb eix de gir vertical i el seu sistema de tancament, o bé no actuarà mentre hagi activitat a les 
zones a evacuar, o bé consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida obertura des de el costat del qual provingui dita 
evacuació, sense haver d’utilitzar una clau i sense  haver d’actuar sobre més d’un mecanisme. 
Les portes d’obertura automàtica disposaran d’un sistema tal que, en cas de fallida del mecanisme d’obertura o 
del subministrament d’energia, obri la porta i impedeixi que aquesta es tanqui, o bé que, quan siguin abatibles, 
permeti la seva obertura manual. En absència d'aquest sistema, deuen disposar-se portes abatibles d’obertura 
manual que compleixin les condicions indicades al paràgraf anterior.
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1.A.61 Senyalització dels medis d’evacuació 

S’utilitzaran els senyals de sortida, d'ús habitual o d’emergència, definides a la norma UNE 23034:1988 conforme 
als següents criteris: 

a) Sortides de recinte, planta o edifici tindran un senyal amb el rètol “SALIDA” i/o “SORTIDA”. 

b) El senyal amb el rètol “Salida de emergencia” déu utilitzar-se a tota sortida prevista per a ús exclusiu en cas 

d’emergència. 

c) Tenen que disposar-se senyals indicatius de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen d’evacuació 

des de el que no es percebin directament les sortides o les seves senyals indicatives. 

d) Als punts dels recorreguts d’evacuació en el que existeixin alternatives que puguin induir a error, també es 

disposaran els senyals abans citades, de forma que quedi clarament indicada l'alternativa correcta. Tal com 

és el cas de determinats creuaments o bifurcacions de passadissos, així com d’aquelles escales que, a la 

planta de sortida de l’edifici, continuïn el seu traçat fins plantes més baixes, etc. 

e) En aquests recorreguts, juntament amb les portes que no siguin de sortida i que puguin induir a error en 

l'evacuació déu disposar-se el senyal amb el rètol “Sin salida” en un lloc fàcilment visible però en cap cas 

sobre les fulles de les portes. 

f) Els senyals es disposaran de forma coherent amb l’assignació d’ocupants que es pretenguin fer a cada 

sortida, conforme al capítol 4 del CTE SI. 

g) La mida de els senyals serà: 

i. 210x210 mm quan la distància d’observació de el senyal no excedeixi de 10 m; 

ii. 420x420 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 10 i 20 m; 

iii. 594x594 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 20 i 30 m. 

1.A.62 Control de fums d’incendi 

Donat que l’ocupació no excedeix a 1000 persones no cal control de fums d’incendi. 

1.A.63 DETECCIÓ, CONTROL I EXTINCIÓ DE L’INCENDI (SI4) 

El local s’ha dotat dels següents elements de protecció contraincendis per assegurar els requeriments 
de les normes. 

1.A.64 Extinció automàtica mitjançant agents gasosos 

No hi ha extinció automàtica. 
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1.A.65 Extintors portàtils 

S’han instal·lat extintors portàtils manuals homologats de pols seca polivalent antibrasa eficàcia 21A-113B de 6 
kg de capacitat, al considerar-se el local sense de risc especial i distribuïts estratègicament per assegurar  que 
existeixen un cada 15 metres de recorregut real des de l’origen d’evacuació. 
A més a l’entrada s’ha situat a la porta un extintor d’eficàcia 21A-55B. 
Els extintors es disposen en lloc accessible, especialment en les vies d'evacuació horitzontal, i d'una de forma 
específica a prop del quadre elèctric. 
L'extintor queda  en la seva part superior a una alçada de 1.7m com a màxim. 
Els extintors estan homologats pel Reglament d'aparells a pressió (MIE-AP5) i UNE 23.110, amb la seva eficàcia 
gravada en l'exterior. 

1.A.66 Boques d’incendi equipades 

Els sistemes de boques d’incendis equipades estan composats per una font de subministrament d’aigua, una 
xarxa de canonades per l’alimentació d'aigua i les boques d’incendi equipades. 
Les boques d’incendi equipades (BIE) poden ser els tipus BIE de 45 mm i BIE de 25 mm. 
Les BIE’s s’han de muntar sobre un suport rígid de forma que l’alçada del seu centre quedi com a màxim a 1,5 m 
sobre el nivell del terra o a més alçada com a màxim si es tracta de BIE de 25mm. 
Les BIEs es col·locaran sempre que sigui possible, a una distancia màxima de 5 m de les sortides de cada sector 
d’incendi, sense que constitueixen un obstacle per la seva utilització. 
El número i distribució de les BIE en un sector d'incendis, en un espai diàfan, serà tal que la sigui totalitat de la 
superfície del sector d’incendi en què estiguin instal·lades quedi coberta per una BIE, considerant com a radi 
d’acció d’aquesta la longitud  de la màniga incrementada en 5 m. 

La separació màxima entre cada BIE i la seva mes propera serà de 50m. La distancia des de qualsevol punt del 
local protegit fins la BIE més propera no excedirà de 25 m. 
S’haurà de mantenir al voltant de cada BIE una zona lliure d’obstacles que permeti l’accés a ella i la seva 
maniobra sense dificultat. 
La xarxa de canonades haurà de proporcionar com a mínim, una pressió mínima de 2 bar en l'orifici de sortida de 
qualsevol BIE. 

Els equips de mànega respondran a l'especificat a la CTE-SI. 

Estaran formades per un conjunt que inclourà porta d’alçada total del terra a fals sostre, del mateix 
acabat que la resta de la paret ala que està integrat, en el que s’inclourà la debanadora com a 
mànega, suport inferior per a dos extintors i polsador. Tant el polsador com el manòmetre indicador 
de pressió seran exteriors per a la seva comprovació o actuació ràpida en cas necessari. 

Disposaran de vàlvula de tanca tipus globus, manòmetre amb escala 0-15 kg/cm2 i 0 60 mm. Com a 
mínim, debanadora, mànega incorruptible semirígida i llança de doble efecte. Tots els elements 
aniran dotats de connexió ràpida tipus 25 mm. 

Inclouran un polsador d’alarma i la seva connexió a la xarxa de detecció, del tipus intel·ligent i que 
permeti determinar de forma individual quin és el polsador activitat. 

1.A.67 Sistema de detecció automàtica i alarma d’incendis 

S’ha dotat al local d’un sistema de detecció d’incendis que està centralitzat a tot l’hospital. 

Aquest projecte consisteix en dotar d'una instal·lació de detecció automàtica d'incendis i polsadors 

manuals en totes les dependències del local. 
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La instal·lació de detecció automàtica partirà del punt d'unió amb la detecció general de tot l’edifici. Des 

del punt d’unió  s'efectuarà una distribució de circuits pel sostre de la planta, col·locant caixes de 

derivació en el lloc on es preveu la instal·lació d'algun element a connectar (detector, polsador). 

S'ha previst que la major part dels elements de la instal·lació de detecció siguin de detecció individual, amb la 

finalitat de facilitar la localització dels connats d'incendi o avisos des de polsadors manuals i la programació des 

del teclat de la central de detecció per designar les zones d’identificació o efectuar modificacions per reformes o 

manteniment. 

Els elements que vagin associats a les línees de detecció ocuparan nomes un 75 % de la capacitat màxima de 

les mateixes, amb la finalitat de que puguin recollir els elements que vagin afegint-se en el futur en l'interior dels 

locals o per canvis de distribució. 

S’instal·laran intercalats en les línies mòduls aïlladors de tallacircuits que permetin detectar els tallacircuits i aïllar 

trams.                

Les zones que s'han considerat i els elements de la instal·lació es poden veure 

en els plànols de planta. 

Paral·lel a la xarxa de dades s’instal·la una altra línia d’alimentació elèctrica als elements de la instal·lació que ho 

precisen (sirenes d’alarma, electroimants i elements de control direccionals); aquesta línia d’alimentació discorre 

paral·lela a la xarxa de dades. 

El cablejat de les línies de detecció es realitza, en els seus recorreguts principals, per safata rígida de PVC amb 

tapa, en els trams des de la safata fins als elements s’instal·laran sota tub rígid de PVC en execució de superfície 

amb caixes de derivació del mateix material. 

En l'interior de sales de màquines i les connexions amb quadres de maniobra d'altres instal·ladors es realitzen 

amb tub metàl·lic. 

La instal·lació de les línies de detecció d’efectuar mitjançant fil trenat o apantallat, de secció i tensió adequada 

segons recomanacions del fabricant del material de detecció instal·lat. La secció mínima admesa serà d'1 mm2, i 

de 500 V d'aïllament. 

1.A.68 Ruixadors 

No hi ha xarxa de ruixadors. 

1.A.69 PORTES I COMPORTES TALLAFOCS 

Les portes que limiten cada sector d’incendis seran del tipus tallafocs de resistència adequada al tancament en 

què es troben situades. Així mateix, a fi d’evitar la transmissió de foc i fums a través als conductes d’aire 

condicionat, es disposarà de comportes tallafocs en els passos d’un sector a un altre. Les portes, si són 

d’exterior, estaran subjectades per ventoses i disposaran d’un microruptor en el marc que indiqui l’estat de la 

porta. Es situaran també portes tallafocs de tipus correderes per a diferenciar sector d’incendi a l’interior de 
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l’edifici, que tindran els mateixos dispositius que les portes de fulles normals. Les comportes seran motoritzades i 

dotades de fusible tèrmic de seguretat i final de carrera indicadora de l’estat de la comporta. 

Tant les portes com les comportes seran accionades per la central de detecció, de forma que en cas d’alarma 

d’incendis es procedirà al tancament de les portes i comportes corresponents només al sector d’incendis implicat. 

El tancament de les comportes vindrà precedit per l’aturada del climatitzador corresponent a fi d’evitar 

deterioraments a la xarxa de conductes. Els finals de carrera previstos en portes i comportes permetran verificar 

des de la central d’incendis i el centre de control, el compliment de les ordres adequades. 

1.A.70 Instal·lació de ventilació 

La planta disposa d'extractors en cada nucli de lavabos als dos costats del local. Aquests extractors estaran units 
a cada un dels recintes del lavabo mitjançant conductes circulars de xapa galvanitzada. 
A més existiran sistemes de ventilació per realitzar l’aportació d’aire primari a la clínica  i així garantiria les 
renovacions del local segons UNE 100011. 

Aquests ventiladors de tipus forçat es realitzaran mitjançant ventiladors de tipus helicocentrífug de doble 
aspiració i dotats de motor elèctric directament acoblat. 

1.A.71 INTERVENCIÓ DELS BOMBERS(SI5) 

Els vials d’aproximació als espais de maniobra han de complir les condicions següents: 

a-amplada mínima lliure 3.5 m 
b-alçada mínima o galibo 4.5 m 
c-capacitat portant del vial 20 kN/m2 

En els trams corbs, el carril de rodadora ha de quedar limitat per la traça d’una corona circular 
amb radis mínims de 5.30m i 12.5 m amb amplada lliure per circulació de 7.2 m. 

Nombre de 
plantes

Nombre de 
punts de 
salvament per 
planta

Màxima 
separació
horitzontal

(m)

Finestres Dimensions 
mínimes dels 
punts de 
salvament: alt 
x ampla
(cm)

Altura màxima 
d’ampits

(m)

Soterrani-1 17 <=30 0 2000x80 1.2 

1.A.72 RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA (SI6) 

Les característiques d’estabilitat elements estructurals de l’immoble són:

ELEMENT ESTRUCTURAL MATERIAL R 
Forjats Formigó R60 
Bigues i suports Formigó R60 

1.A.73 Estudi de la càrrega de foc 

En el disseny de l’edifici s’han seguit els següents criteris: 
Vies d’evacuació de les persones, en condicions de seguretat, directes i accessibles per sortir a l’exterior. 
Manteniment adequat dels equips i sistemes de seguretat i un coneixement total de la infraestructura i dels 
mitjans disponibles. 
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1.A.74 Avaluació del risc intrínsec i de la càrrega de foc ponderada 

Amb la finalitat d’avaluar correctament el  perill d’incendi que presenta el local, es calcula el nivell de risc que 
presenta l’activitat. 
En general, la càrrega de foc del local serà baixa, si tenim en compte la densitat d’ocupació dels materials que 
s’emmagatzemen i els usos al que es destinen, bàsicament el mobiliari. 
El càlcul del risc intrínsec de l’activitat es determinarà avaluant la càrrega ponderada Qp. 
S’utilitzarà l’expressió. 

2

( · · )
Mcal

·      [ ]
m

i

p a

P H C

Q R
A

On:
Qp Càrrega ponderada de foc, Mcal/m2 
P Pes dels diferents materials combustibles, Kg 
H Poder calorífic de cada material, Mcal/kg 
Ci Coeficient adimensional de la perillositat del material 
A Superfície construïda del local, m2 
Ra Coeficient adimensional que pondera el risc d’activació 
Els valors dels coeficients utilitzats seran: 
C=1 Grau de perillositat baixa, productes sòlids que requereixen temperatures superiors als 200º C per iniciar          
la ignició 
Ra=1 Risc d’activació baixa, pel tipus d’activitat que tindrà lloc. 

DESCRIPCIÓ quantitat, u quantitat, kg H, Mcal/kg Ci Poder Calòric 
Taules de fusta 7 490 4.1 1 2009
Sofàs acompanyant 9 225 4 1 900

Llits 18 432 10.6 1 4579.2
Paper 0 4 1 0
Cadires de fusta 11 0 4.1 1 451
Poder Caloria. total 110 7939.2 Mcal

Superfície del local   1192.52 m2 

Risc d'activació    1 

Qp = 6.66 Mcal/m2  

Pel que es tracta d’un local amb risc intrínsec baix. segons Real Decret 2267/2004, Reglament de seguretat 
contraminessis en establiments industrials. 
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Mcon.U.URBANITZACIÓ 

U.01: Sistema d’acabats

Per a la urbanització de la parcel·la caldrà començar amb la neteja del terreny i la retirada del 
paviment existent. Posteriorment desprès de la compactació del terreny es possarà una subbase de 
grava procedent de granulats reciclats de formigó, de 20 cm de gruix i grandària màxima de 40 a 70 
mm, amb estesa i piconatge del materia. A partir d’aquí es diferencien tres tipus diferents d’acabats 
sobre el terreny compactat i l ubicats segons el plànol:  

- paviment de formigó colorejat amb acabat remolinat mecànic i juntes de dilatació cada 5 
metres com a màxim. 

- paviment de sauló de 10 cm de gruix 
- zona ajardinada amb terra per a jardineria vegetal garbellada, a granel, amb mitjans 

manuals sobre làmina geotèxtil antiarrels per tal de complir amb els requisits urbanístics 
(mínim 10% de la superficíe de la parcel·la) situada a la zona de la corba de la parcel·la 
amb gespa natural i margalló com a arbust decoratiu . 

Tots el canvis d’acabats aniran delimitats amb rigola de peces de formigó de 10 cm de gruix 
col·locada sobre una base de formigó. 

La recollida d’aigua del paviment de formigó serà mitjançant una canal prefabricada de formigó amb 
pendents incorporades de la casa ACODRAIN sobre una base de formigó segons planol de detall. 

U.02: Tanca

Per a delimitar la parcel·la es farà una tanca formada per una part opaca de 90 cm d’alçada feta amb 
bloc de formigó de 20x40x20 cm col.locat a trencajunt armat i ancorat al fonament i una part 
translúcida de 1.55 cm d’alçada (2.45 en total) amb una xapa microperforada d’alumini, model 
ATENEA, de 0,75 mm de gruix, montada sobre tubs quadrat de 70x70x5 ancorada al bloc de formigó. 

Els accessos de vehicles seran a traves d’una porta corredissa  segons plànol de detall. 

L’accés peatonal serà a traves d’una porta doble batent model ATENEA la casa Europerfil. 

U.03: Marquesina

Per cubrir la zona d’aparcaments de directius i l’accés a la nau es construirà una marquesina 
metàl·lica. La estructura vertical, al igual que la horittzontal, està formada per un perfil IPE-160 d’acer 
A-42b laminat en calent ancorat a un dau de formigó HA-20 de 40x40x60 cm mitjançant una pletina 
25x25x2 cm amb 4 perns d’ancoratge, ab un remat de cimentació tipus Slurry. La coberta està 
formada per una xapa acanalada d’acer laminat en fred, galvanitazat a dues cares de la casa de 
marquesines Adosa.
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PRESSUPOST  REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEISOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL PR
REHABILITACIÓCAPÍTOL RE
ENDERROCS, GESTIO DE RESIDUSSUBCAPITOL 01
ENDERROCSACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor1 K21A3011

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

m2 Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor2 K21AXG01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 MUR CORTINA 7,280 73,750 536,900

TOTAL AMIDAMENT 536,900

u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor3 K21A1011

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m2 Enderroc de coberta de panells tipus sandvitx de doble xapa nervada, inclosos careners, aiguafons, remats laterals,
trobades amb paraments, etc., amb mitjans manuals i sense aprofitament del material desmuntat, inclosa la neteja i
retirada de runa a peu de càrrega, sense transport a l'abocador i amb p.p. de mitjans auxiliars.

4 4215XG01

AMIDAMENT DIRECTE 725,340

u Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant5 KY031000

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor6 K2142611

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PORTA NAU 3,250 4,700 0,200 3,055

C#*D#*E#*F#2 FINESTRES GARITES 3,000 1,200 1,500 0,200 1,080

C#*D#*E#*F#3 FINESTRES CUINA I VESTUARIS 4,000 3,350 1,000 0,200 2,680

TOTAL AMIDAMENT 6,815

u Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor7 K21E3011

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

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

8 K21G2011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 156,000 156,000

C#*D#*E#*F#2 P1 84,000 84,000

Euro
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C#*D#*E#*F#3 P2 84,000 84,000

TOTAL AMIDAMENT 324,000

u Arrencada de llum superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor9 K21H1011

AMIDAMENT DIRECTE 87,000

u Arrencada d'instal.lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície
servida per la instal.lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

10 K21J1011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 P1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 P2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Arrencada d'instal.lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la
instal.lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

11 K21E1D11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 P1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 P2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Arrencada de inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12 K21JB111

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

13 K21JD111

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

14 K21JG111

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Desmuntatge d'escalfador d'aigua, accessoris i desconnexió de les xarxes d'aigua, amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament

15 K21JJ01A

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m2 Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col.ocades amb morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

16 K2152511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 P1 347,650 347,650

C#*D#*E#*F#3 P2 328,200 328,200

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 675,850

m2 Arrencada de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor17 K2183651

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 330,000 330,000

C#*D#*E#*F#2 P1 347,650 347,650

C#*D#*E#*F#3 P2 328,200 328,200

TOTAL AMIDAMENT 1.005,850

m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor18 K2194721

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 330,000 330,000

TOTAL AMIDAMENT 330,000

m2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor19 K2183501

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 42,500 2,850 121,125

C#*D#*E#*F#2 P1 11,280 2,600 29,328

C#*D#*E#*F#3 P2 11,280 2,600 29,328

TOTAL AMIDAMENT 179,781

m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor20 K2161511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 69,690 3,000 209,070

C#*D#*E#*F#2 P1 68,730 2,770 190,382

C#*D#*E#*F#3 P2 79,700 2,860 227,942

TOTAL AMIDAMENT 627,394

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEISOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL PR
REHABILITACIÓCAPÍTOL RE
ENDERROCS, GESTIO DE RESIDUSSUBCAPITOL 01
GESTIÓ RESIDUSACTIVITAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Transport de residus a gestor autoritzat, per valorització de formigó, maons, teules i materials ceràmics, amb contenidor1 K2R5XG01

AMIDAMENT DIRECTE 104,130

m3 Transport de residus a gestor autoritzat, per valorització de metalls (inclosos els seus aliatges), amb contenidor2 K2R5XG03

AMIDAMENT DIRECTE 5,590
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m3 Transport de residus a gestor autoritzat, per valorització de fusta, vidre i plàstic, amb contenidor3 K2R5XG02

AMIDAMENT DIRECTE 4,300

m3 Transport de residus a gestor autoritzat, per valorització de materials de construcció a base de guix, amb contenidor4 K2R5XG04

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa5 E2RA3600

AMIDAMENT DIRECTE 228,130

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEISOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL PR
REHABILITACIÓCAPÍTOL RE
SISTEMA ENVOLVENTSUBCAPITOL 02
SISTEMA D'ENVOLVENT SOBRE RASANTACTIVITAT 01
COBERTESSUBACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà1 E5Z15N40

AMIDAMENT DIRECTE 308,180

m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a 190 g/m2, col.locada no adherida2 E7B11E0L

AMIDAMENT DIRECTE 308,180

m2 Aïllament amb plaques de poliestirè extruït, tipus II segons UNE 92-115 i classe 0,028, de 30 mm de gruix, amb cara llisa i
cantell encadellat, col.locades sense adherir

3 E7C21331

AMIDAMENT DIRECTE 308,180

m2 Membrana de dues làmines de densitat superficial 6.4 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FP amb armadura de feltre
de polièster de 130 g/m2, adherides entre elles amb oxiasfalt i col.locades sobre làmina separadora

4 E713Y6U7

AMIDAMENT DIRECTE 308,180

m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, amb acabat
remolinat

5 E5Z26D31

AMIDAMENT DIRECTE 308,180

m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera, provinents de reciclatge, de 16 a 32 mm de diàmetre de 10 cm de
gruix, col.locat sense adherir

6 E511XG01

AMIDAMENT DIRECTE 308,180

m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, col.locada amb morter asfàltic7 E5ZD1G0U

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

Euro
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u Bunera  de pvc rígid de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava, col.locada amb fixacions mecàniques8 E5ZH4DQ4

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

m2 Panell sandvitx metàl.lic autoportant amb aillant de llana de roca fonoabsorvent tipus HIPERTECROOFSOUND de 50mm
de gruix i 1m d'amplada fixat a les corretges de suport mitjaçant fixacions mecàniques cada 65cm.

9 E635U030

AMIDAMENT DIRECTE 492,220

m2 Lluernari de placa de policarbonat cel.lular de 10 mm de gruix, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanquitat, col.locat10 E561U001

AMIDAMENT DIRECTE 225,410

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEISOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL PR
REHABILITACIÓCAPÍTOL RE
SISTEMA ENVOLVENTSUBCAPITOL 02
SISTEMA D'ENVOLVENT SOBRE RASANTACTIVITAT 01
FAÇANESSUBACTIVITAT 02
TANCAMENTS DE FAÇANAACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Mur cortina poligonal de 38 m de longitud de arc i 6,55m d'alçada amb 8 perfils horitzontals i 44 verticals de full ocult
d'alumini lacat tipus Technal mecano, amb una inèrcia inferior a 200 cm4, fixats amb elements específics a l'estructura.
Finestres oscilobatents tipus italiana i vidre segons planols de detall.

1 E6ME1450

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEISOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL PR
REHABILITACIÓCAPÍTOL RE
SISTEMA ENVOLVENTSUBCAPITOL 02
SISTEMA D'ENVOLVENT SOBRE RASANTACTIVITAT 01
FAÇANESSUBACTIVITAT 02
REVESTIMENTS EXTERIORSACTIVITAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra calcària nacional, amb una cara buixardada, preu alt,
amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt, de 30 mm de gruix i 1250 cm2, com a màxim,
col.locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

1 E83B61GE

AMIDAMENT DIRECTE 87,900

m2 Folrat de paraments verticals amb malla d'acer inoxidable, AISI 304, d'1mm de gruix, acabada polida, col.locada amb
fixacions

2 E86AU020

AMIDAMENT DIRECTE 159,510

m2 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col.locat a la estesa sobre paraments sense revestir i
acabat amb granulat projectat

3 E881P160

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 863,210

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEISOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL PR
REHABILITACIÓCAPÍTOL RE
SISTEMA ENVOLVENTSUBCAPITOL 02
SISTEMA D'ENVOLVENT SOBRE RASANTACTIVITAT 01
FUSTERIA I SERRALLERIASUBACTIVITAT 03
PORTES I FINESTRESACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u (FE1)Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra
aproximat de 150x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

1 EAF2837C

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u (P5B)- Porta automàtica tipus 'Manusa Hermetica' o equivalent, corredissa 'Injectada' de obertura lateral, fulla amb espiell,
acabat en acer inoxidable AISI 316 mate, de mides: ample total 1440 mm, pass lliure 1400 mm, altura total 2220 mm i
altura lliure 2040 mm. Està formada pels següents elements:
- Marc perimetral hermètic 'EPDM KHHE01AI', de perfil d'alumini extruit de 3 mm de gruix, acabat anoditzat negre. Inclos
junt de goma per fulla hermètica.
- Fulla mòbil corredissa C40H de 40 mm de gruix i dimensions totals de 4060x1440mm, amb interior amb nucli aisllant de
poliuretà injectat densitat 50 Kg/m3, DM de 4 mm i acabat mitjançant làmines d'acer inoxidable AISI 316 mate de 1 mm de
gruix amdós costats.
- Finestra de mides 1440x1850mm enrasada amb la fulla de la porta, amb vidre amb cambra 6/28/6.
-Tirador d'acer inoxidable a ambdós costats de la porta de 800 mm d'alçada, tipus 'C40 KYHH01', per facilitar l'obertura i
tancament de la porta en cas de tall de la tensió elèctrica.
- Dos motors trifàsics amb tecnologia VVVF, tipus 'Operador Bravo' de MANUSA o equivalent, lliures de manteniment i
cobertor constrüit amb perfil d'alumini extrusionat de 180 mm de alçada, 180 mm de fondària i 2950 mm de longitud,
acabat anoditzat simil inox. Inclou sistema d'emergència antipànic per obertura atumàtica en cas de tall de fluit elèctric.
- Selector de maniobra model 'Optima EMSM03' amb sis modes d'operacions: obert, tancat, automàtic, sortida, obertura
reduida i mode farmàcia.
- Guia inferior regulable.
- Joc de fotocèl.lula complet, model 'EDFM01'.
- Dos polsadors d'obertura interior-exterior, model 'JUNG EMPA 06'.
Totalment instal.lada,connectada i comprovada, amb instal.lació completa per col.locació de la porta sobre divisòries
lleugeres, segon detall de planols de projecte. Inclosos transports, dietes i desplaçaments. Totalment col.locada.

2 EABGXAAA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u (FE2)Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra
aproximat de 180x160 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

3 EAF2867C

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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u (FE-4) Balconera d'alumini anoditzat plata de gruix 15 micres tipus TECHNAL o equivalent amb perfil recte, col.locada
sobre bastiment base, per a un buit d'obra de 4,06X0,80 cm. Elaborada amb perfils d'alumini de primera fusió extrusionat,
aleació 6063 T-5. Amb rotura de pont tèrmic en marc i en fulla de poliamida de 16 mm. Secció de marc de 55 mm, secció
de fulla de 60 mm i gruix de perfil de 1,6 mm segons normativa 'EURAS EWAA', junta de burlete d'estaqueïtat interior,
central i junts d'envidrament en EPDM, cambra europea i homologacions segons resultat d'assaig com:

- Permeabilitat a l'aire: classe 4 (A3)
- Estanqueïtat a l'aigua: classe E900 (E4)
- Resistència al vent: classe C5 (V4)

Inclosa ferramenta formada per frontisses, maneta en alumini plata, tapetes interiors de perfil recte, amb el mateix acabat
de la fusteria, amb la forma convenient en funció de l'encontre on es trobi, i p.p. de segellats.

El conjunt es composa per un element porta oscil.lo-batent de 95x220 cm.

4 EAF2XA24

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u (Fe5b)Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lant, per a un buit d'obra
aproximat de 60x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

5 EAF2129D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 2,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u (Fe5a)Fulla fixa d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 60x90 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210

6 EAF2C19C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 3,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat incolors, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, de
6+6 mm de gruix, i cambra d'aire de 10 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.

7 EC1GU120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Fe1 3,000 1,500 1,200 5,400

C#*D#*E#*F#3 Fe2 2,000 1,800 1,600 5,760

C#*D#*E#*F#4 Fe3 1,000 4,060 1,440 5,846

C#*D#*E#*F#5 Fe4 1,000 4,060 0,800 3,248

C#*D#*E#*F#6 Fe5 4,000 1,000 3,300 13,200

TOTAL AMIDAMENT 33,454

u (PE-1) Porta  metàl.lica, EI2-C 60, corredissa accionada mecànicament preu alt , col.locada8 EASA72SF

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u (PE-2/PE-3)  Porta  metàl.lica, EI2-C 60, corredissa accionada mecànicament preu alt , col.locada9 EASAU010

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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PRESSUPOST  REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEISOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL PR
REHABILITACIÓCAPÍTOL RE
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓSUBCAPITOL 03
ELEMENTS DIVISORIS VERTICALSACTIVITAT 01
ENVANS I ELEMENTS DIVISORISSUBACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Envà de cartró-guix amb doble aplacat rf de 13 mm de gruix, realitzat amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat sistema
'PLACOPLATRE' o equivalent, amb perfileria d'amplada 48 mm, col.locats cada 40 cm, fixats mecànicament, aïllament
amb panell en rotlle de llana mineral de vidre no hidròfila sense recobriment, de 65mm de gruix, mod 'Panel Acustic en
rollo' de Ursa o equivalent, amb valors de resistencia tèrmica 1.80 m2k/w i absorció acústica 0.65, segons assaigs,
subministrat en rotlles de 400 mm d'amplada, col·locat sense adherir. Inclosa banda autoadhesiva col·locada com a banda
de separació a canals per estanquitat i aïllament. doble aplacat vertical per les dues cares amb plaques de guix laminat
resistents al foc de 13 mm de gruix , fixades mecànicament, inclòs p.p. de pasta i cinta per juntes, visos i fixacions.
Totalment acabat.
Criteri d'amidament: 
-En envans:
     - obertures <= 2,00 m2: no es dedueixen
     - obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: es dedueixen el 50%
     - obertures > 4,00 m2: es dedueixen el 100%

1 1652XG09

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 69,690 3,000 209,070

C#*D#*E#*F#2 P1 56,000 2,770 155,120

C#*D#*E#*F#3 P2 49,000 2,860 140,140

TOTAL AMIDAMENT 504,330

m2 Trasdossat de cartró-guix directe realitzat amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat sistema 'PLACOPLATRE' o
equivalent formada per mestres col·locades cada 60 cm fixades al soport mecànicament. Aplacat vertical format per una
placa de guix laminat de 13 mm de gruix. Inclòs p.p. de pasta i cinta per juntes, visos i fixacions.
Totalment acabat.
Criteri d'amidament: m2 realment executats.

2 1652XG07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 69,690 3,000 209,070

C#*D#*E#*F#2 P1 56,000 2,770 155,120

C#*D#*E#*F#3 P2 49,000 2,860 140,140

TOTAL AMIDAMENT 504,330

u Reforços per fixar als paraments els elements necessaris3 DE83FXSUP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Divisòria amb vidre d'opacitat regulable tipus dreamglass, de 13 mm de gruix, inclòs ''U'' d'alumini de remat superior i
inferior, inclós porta batent del mateix material, tot els ferraments d'acer inoxidable.

4 E66AU005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P1 17,890 2,770 49,555

C#*D#*E#*F#2 P2 17,890 2,860 51,165

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 100,720

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEISOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL PR
REHABILITACIÓCAPÍTOL RE
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓSUBCAPITOL 03
ELEMENTS DIVISORIS VERTICALSACTIVITAT 01
FUSTERIA INTERIORSUBACTIVITAT 02
PORTES INTERIORSACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Fusteria interior amb rebestiment de resines fenòliques, amb porta de fulla batent de fusta de 40 mm de gruix, d'una llum
de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment per a paredó, fulla batent i tapajunts de fusta

1 1A21U453

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

M2 Cabines sanitàries prefebricades hidròfugues per zones humides a base de plafons de compacte fenòlic de 13 mm de
gruix i 1850 mm d'alçada i 1100 mm d'amplada, elevades 150 mm del terra,amb potes. Inclou fulla batent de 80x185 cm, (
o 90x185 cm) de les mateixes característiques descrites en la present partida. Barra superior estabilitzadora i potes.
Cantells perimetrals pulits i biselats per col·locar ferratges per penjar i de seguretat. Ferratges formats per tres bisagres
d'acer inoxidable amb espiga per apertura d'emergència i tanca amb indicador de lliure/ocupat. Tot segons normativa
d'aplicació i/o plànols de projecte incloent medis auxiliars i material necessari per a deixar la partida completament
finalitzada.

2 EQ51P008

AMIDAMENT DIRECTE 13,180

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEISOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL PR
REHABILITACIÓCAPÍTOL RE
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓSUBCAPITOL 03
ELEMENTS DIVISORIS HORITZONTALSACTIVITAT 02
SOSTRE GARITESSUBACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Panell prefabricat sandwich de plancha perforada prelacada de 0,8 mm de gruix, llana de roca amb vel protector interior i
plancha prelacada llisa d'1mm de gruix, de 80 mm gruix, en panell de 450x3000 mm, amb material auxiliar de col.locació,
tipus IPAMODUL 80 d'Acústica Integral o equivalent, col.locat

1 E7CPA800

AMIDAMENT DIRECTE 115,030

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEISOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL PR
REHABILITACIÓCAPÍTOL RE
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓSUBCAPITOL 03
ELEMENTS DIVISORIS HORITZONTALSACTIVITAT 02
CEL RASOSSUBACTIVITAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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m2 Cel ras amb plaques de guix laminat hidròfug per a revestir de 13 mm de gruix tipus 'PLACOPLATRE' o equivalent,
sistema fix amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de barra roscada, inclòs perfils perimetrals de remat,
tractament de juntes i banda d'estanquitat. Inclòs formació de forats. Caracteristiques tècniques: resistencia al foc M1,
coeficient de conductivitat 0,18W/mk.
Criteri d'amidament:
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.

1 E844XG05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 156,260 156,260

C#*D#*E#*F#2 P1 21,460 21,460

C#*D#*E#*F#3 P2 21,460 21,460

TOTAL AMIDAMENT 199,180

M2 Fals sostre registrable fonoabsorvent tipus Amstrong, recolzades i de cantonada recta, de superfície llisa, per a perfilaries
sèrie 24 i 35. Plaques doblegades d'acer galvanitzat, postpintades amb aplicació electrostàtica de pintura en pols poliester i
polimeritzat en forn a 200 graus, amb capa de 60 micres, color blanc o a escollir. Estructura de suport composta per perfils
primaris d’acer galvanitzat de 38 mm d’alçada i 24 o 35 mm de base, amb distanciadors interiors per mantenir una correcta
modulació, p.p. peça de canvi en fals sostre d'acer inoxidable de 15 cm d'ample i 1.5 mm d'espessor, i remat perimetral
amb paret amb perfileria d'acer galvanitzat ocult, fixada mecànicament. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de
projecte incloent el suministre de materials, treballs i medis auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.

2 K84APN03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 49,910 49,910

C#*D#*E#*F#2 P1 188,410 188,410

C#*D#*E#*F#3 92 188,410 188,410

TOTAL AMIDAMENT 426,730

m2 Cel ras de plaques de fibres minerals de cara vista, fonoabsorbents, preu superior, de 120x60 cm sistema desmuntable
amb entramat vist i suspensió autoanivelladora de barra roscada

3 E8425BAA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 98,840 98,840

C#*D#*E#*F#2 P1 70,850 70,850

C#*D#*E#*F#3 P2 70,850 70,850

TOTAL AMIDAMENT 240,540

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEISOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL PR
REHABILITACIÓCAPÍTOL RE
SISTEMA D'ACABATS INTERIORSSUBCAPITOL 04
REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALSACTIVITAT 01
ENRAJOLATSSUBACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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m2 Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb rajola ceràmica premsada esmaltada, de
dimensions 20x20 cm, col.locat a junta correguda de gruix 1 mm amb llana dentada massissant tota la peça amb morter
adhesiu . Inclosa beurada hidròfuga de color, protecció i reposició de peces malmeses, creuetes per formació de junts i
segellat de les possibles perforacions per col.locació de sanitaris o altres amb massilla de poliuretà elàstica , mermes
incloses en el preu.
Criteri d'amidament:
     - obertures <= 1,00 m2: no es dedueixen
     - obertures > 1,00 m2 i <= 2,00 m2: es dedueix el 50%
     - obertures > 2,00 m2: es dedueix el 100%

1 E825XG01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestuaris 37,400 3,000 112,200

TOTAL AMIDAMENT 112,200

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat

2 E81131E2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pilars 8,000 5,630 0,300 0,300 4,054

C#*D#*E#*F#2 Cuina 31,550 3,000 94,650

C#*D#*E#*F#3 Distribuidors 2,000 11,200 2,750 61,600

C#*D#*E#*F#4 Recepció 19,200 1,500 28,800

C#*D#*E#*F#5 Escales 2,000 20,600 2,750 113,300

TOTAL AMIDAMENT 302,404

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEISOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL PR
REHABILITACIÓCAPÍTOL RE
SISTEMA D'ACABATS INTERIORSSUBCAPITOL 04
REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALSACTIVITAT 01
SINTÈTICS.SUBACTIVITAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 Revestiment vertical interior amb placa 'RSN' de resina fenòlica compacte tipus 'ARPA' equivalent, color estandar a
escollir segons mostres, de 8 mm de gruix, d'alçada màxima 3.00 m i especejament segons projecte, realitzacio de juntes
entre plaques amb galze, i remats amb perfils d'alumini anoditzat. Inclou enllatat de resina compacte tipus fenòlic de 6mm
de gruix fixades mecànicament a parament i mecanitzatzats per passos d'instal.lacions, i segellat de junts i petit material.
Inclosos si es necessari, perfils de remat superior i inferior tipus L en alumini anoditzat ò lacat, i perfil fixat al soport per
elevació de la placa per la realització de mitges canyes. Totalment col·locat. Criteri d'amidaments buit per ple.

1 E83LXG04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Despatxos 2,000 44,600 2,750 245,300

TOTAL AMIDAMENT 245,300

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEISOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL PR
REHABILITACIÓCAPÍTOL RE
SISTEMA D'ACABATS INTERIORSSUBCAPITOL 04
REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALSACTIVITAT 01
PINTURESSUBACTIVITAT 03

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat de parament vertical interior d'arrebossat ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda,
i dues d'acabat

1 E8989240

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pilars 8,000 5,630 0,300 0,300 4,054

C#*D#*E#*F#2 Cuina 31,550 3,000 94,650

C#*D#*E#*F#3 Distribuidors 2,000 11,200 2,750 61,600

C#*D#*E#*F#4 Recepció 19,200 1,500 28,800

C#*D#*E#*F#5 Escales 2,000 20,600 2,750 113,300

TOTAL AMIDAMENT 302,404

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEISOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL PR
REHABILITACIÓCAPÍTOL RE
SISTEMA D'ACABATS INTERIORSSUBCAPITOL 04
REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALSACTIVITAT 01
PERFILS DE REMAT, VARISSUBACTIVITAT 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Remat d'acer galvanitzat color plata mat, format per perfil en 'L' de desenvolupament 40mm, amb un plec, gruix 1.2 mm,
col·locat amb massilla adhesiva monocomponent de poliureta de elasticitat permanent .

1 E86BA010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sostre garites 28,030 28,030

TOTAL AMIDAMENT 28,030

m Conducte de pas vertical instal·lacions  amb  secció circular2 E82ZXA01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona de treball 8,000 5,630 45,040

TOTAL AMIDAMENT 45,040

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEISOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL PR
REHABILITACIÓCAPÍTOL RE
SISTEMA D'ACABATS INTERIORSSUBCAPITOL 04
REVESTIMENT DE PARAMENTS HORITZONTALSACTIVITAT 02
PAVIMENTS INTERIORSSUBACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment antilliscant de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col.locat a truc
de maceta amb morter adhesiu

1 E9DBU210

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestuaris 2,000 38,080 76,160

Euro



EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA FRANCA DE L´HOSPITALET

AMIDAMENTS Pàg.:19/06/09 13Data:

C#*D#*E#*F#2 Lavabos 2,000 20,040 40,080

TOTAL AMIDAMENT 116,240

u Formació de dutxa a terra e 155x170 cm, amb formació de pendents amb morter de portland, impermeabilitzacions amb
làmina de cautxú butil d'1 mm de gruix, capa de morter i acabat amb gres antilliscant.

2 EJ12U0X1

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m2 Recrescuda i anivellament dels forjats pel suport de paviments, de 3-4 cm de gruix, amb formigó lleuger d'alta resistència
sense granulat, d'alta resistència térmica, autonivellant, compost de poliestiré expandit, aigua i ciment, , elaborat i aplicat
amb bomba. Inclosa l'estesa i anivellament amb aparells adequats de mesura. Totalment col·locat.

3 E93AXA03

AMIDAMENT DIRECTE 328,118

M Tapajunts de paviment, per a junt de 20 mm d´amplària mitja, amb perfil especial de protecció i decoració dels cantells de
llautó, amb una H=6 mm i L=2.50 m, tipus 'Schiene-Basic-MBS' de 'Schlüter' o equivalent, col·locant prèviament el suport.

4 E9Z5XG01

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

m2 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de preu alt, de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col.locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

5 E9B212HK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cuina 49,910 49,910

C#*D#*E#*F#2 Recepció 19,200 19,200

TOTAL AMIDAMENT 69,110

m2 Paviment de terratzo llis fosc de gra petit, de 30x30 cm, classe 1a, preu superior, col.locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens, inclòs
rebaix, polit i abrillantat

6 19C11312

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona treball 2,000 305,150 610,300

TOTAL AMIDAMENT 610,300

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEISOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL PR
REHABILITACIÓCAPÍTOL RE
SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONSSUBCAPITOL 05
SANEJAMENTACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M Connexió a l'arqueta existent des de el pou de sanejament amb tub de PVC de paret massisa, de D 200 mm, de PN6 i SN4
(4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962.

1 ED7FPA01

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 50 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

2 ED111B31

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 115,000

M Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 110 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

3 ED111B71

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 63 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

4 ED111B81

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 90 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

5 ED111B61

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m Desguàs de fan-coil amb tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

6 ED111B41

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Desguàs sifònic per a pica , amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC7 ED3227DH

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC8 ED3227DG

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

9 EDKZHEB4

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Registre per a instal.lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm, instal.lat10 ED31U010

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, de D=160 mm, de PN 6 bar i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962,
en llit de 10 cm de sorra

11 ED7FP90T

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

M Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, de D 200 mm, de PN6 i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962, en
solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb formigó

12 ED7FPA0S

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

m Canal modular de drenatge de formigó polimèric sense pendent incorporada de 8,2 cm de fondària, amb bastidor i reixa de
fosa gris amb clavilla de retenció, muntat sobre base de formigó HM-20/P/10/I

13 ED5HU001

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

Euro
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u Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergibles (servei i reserva) amb un diàmetre de pas
de l'impulsor de 65 mm, motor de 1,2 cv.Es per a un cabal de 24m3/h a una altura d'elevacio de 5,8m, proveïdes amb 10 m
de cable elèctric especial submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i acoblament de les bombes, trapa de doble
d'acces i jocs de tubs-guia, instal.lada. Inclos quadre eléctric.

14 ENN2U010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a evacuació d'aigües residuals,
inclosa tapa de formigó prefabricat

15 ED35UA30

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 240x240 cm i 105 cm de fondària, per a evacuació d'aigües residuals,
inclosa tapa de formigó prefabricat

16 ED35UA45

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Partida alçada d'abonament integre en concepte d'ajudes de paleta  a la instal.lació de sanejament17 PPAU0001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEISOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL PR
REHABILITACIÓCAPÍTOL RE
SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONSSUBCAPITOL 05
XARXA D'AIGUA FREDA, ACS I SOLARACTIVITAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada connexionat a la xarxa existent 1 PPAUU003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Calentador elèctric, de 20 kW de potència calorífica, de fosa per a calefacció de 4 bar i 100 °C, com a màxim, muntada
sobre bancada

2 EE222BSH

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Xemeneia circular de doble paret d'acer inoxidable, amb aïllament interior de llana de roca d'alta densitat, de 125 mm de
diàmetre nominal, unió amb acoblament estanc i muntada superficialment

3 EE415110

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Col.lector solar térmic vidrat xx-sel, 2m2 actius (dim:2400x900x80mm), absorvidor en acer inoxidable recubriment selectiu
de crom AS+, vidre iow-iron, aillament de poliureta (lliure de CFC).

4 EEA14650

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Grup de pressió d'aigua format per una bomba amb les seves proteccions hidràuliques segons plànols, per a un cabal de
150 m3/h, com a màxim, alçada manométrica de 5,7 mca

5 ENX12125

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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u Estació solar de trasferencia de calor premuntada. composta per intercambiador termosoldat de plaques en acer inox. AISI
316 per ACS, amb una potència de 20 kw, per un cabal de 1218 l/h.(amb aillament). 2 reguladors de cabal setter, per un
rang de 10-40 l/m, de 1, en llautò. Temp Max 130ºC, 2 grups de seguretat composats per vàlvula de seguretat i
manómetre. Inclou 4 claus de tall de 1, 4 vàlvules de buidat i connexió per sonda de temperatura en circuit primari.Inclós
quadre eléctric i aerotermo.

6 EEA15000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col.locat
roscat

7 EEU4U030

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u dipòsit d'expansió tancat de 425 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col.locat
roscat

8 EEU4U035

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster reforçat, de 200 l de capacitat, col.locat sobre bancada d'obra de fàbrica de
ceràmica

9 EJ711783

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà,
col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

10 EJAB1511

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u 2 Grups de seguretat, coposats per vàlvula de seguretat i manómetre.(3bars circuit primari)11 EEA15001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment

12 EF52A3B2

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

u Regulació formada per intercambiador desmontable de plaques en acer inox per ACS per una potencia de 45,32kw, per un
acabal nominal de 3500 litres/h, amb sonda de temperatura, 12 sondes NTC, 9 sortides de rele, funció antigel i
Sobretemperatura, 2 connexions per contadors d'energia, Centraleta solar per acutuar sobre bombes de circuit primari,
circuit secundari, v3v i aerotermo, amb sondes correspondent. Contador d'aigua calenta amb emisor d'impolsos.
Aerotermo de dissipació. Pot max de 20,5 kw. Per un cabal de funcionament de 900-2900 l/h.

13 EEA15002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

14 EFC13A22

AMIDAMENT DIRECTE 230,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

15 EFC17C25

AMIDAMENT DIRECTE 205,000
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m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

16 EFC16C22

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

17 EFC15C25

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

18 EFC14C25

AMIDAMENT DIRECTE 220,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 18 mm de diàmetre exterior, de 19 mm de
gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 20 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040
W/mK i no propagador de la flama, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

19 EFQ3N6M1

AMIDAMENT DIRECTE 230,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 22 mm de diàmetre exterior, de 19 mm de
gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040
W/mK i no propagador de la flama, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

20 EFQ3N7M1

AMIDAMENT DIRECTE 220,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 28 mm de diàmetre exterior, de 19 mm de
gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 30 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040
W/mK i no propagador de la flama, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

21 EFQ3N9M1

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 35 mm de diàmetre exterior, de 19 mm de
gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 37 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040
W/mK i no propagador de la flama, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

22 EFQ3NAM1

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 42 mm de diàmetre exterior, de 19 mm de
gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 44 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040
W/mK i no propagador de la flama, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment

23 EFQ3NBM3

AMIDAMENT DIRECTE 130,000

u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de
llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

24 EN3184F7

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/4'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de
llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

25 EN3174F7

AMIDAMENT DIRECTE 6,000
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u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó
i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

26 EN3164F7

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de
llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

27 EN3144F7

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Aigüera de planxa d'acer inoxidable, industrial de 80 x 45 cm, amb potes i fixacions murals, totalment instal.lada a la xarxa
d'evacuació

28 EJ18U011

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, de 50 a 60 cm de llargària, de color blanc i <=50 cm d'amplària,
preu mitjà, col.locada amb suports murals

29 EJ18D313

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col.locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

30 EJ1AB21N

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu mitjà, col.locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació

31 EJ14BB13

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

32 EJ22613A

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
mitjà, amb dues entrades de 1/2´´

33 EJ23513A

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

u Aixeta amb accionador infraroig per a lavabo de classe termostàtica, mural, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de 1/2´´ i alimentació per bateries, muntat superficialment

34 EJ23C13A

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Broc per a lavabo, de llautó cromat, muntat superficialment sobre taulell o aparell sanitari, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´35 EJ23P131

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de
llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

36 EJ24A131

AMIDAMENT DIRECTE 15,000
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u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de
llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1''1/4

37 EJ2A8129

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PA Partida alçada d'abonament integre en concepte d'ajudes de paleta a les instal.lacions de fontaneria, gasos medicinals i
protecció contraincendis

38 PPAU0002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEISOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL PR
REHABILITACIÓCAPÍTOL RE
SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONSSUBCAPITOL 05
ELECTRICITAT ENLLUMENATACTIVITAT 03
ELECTRICITATSUBACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Quadre general eléctric per climatització amb carcasa metàlica, ubicat dins de sala de màquines on tant estarà les
proteccións diferencials i magnetotèrmiques de totes les línees segons esquema eléctric.

1 EG145B03

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Quadre general eléctric per zona de treball amb carcasa metàlica, ubicat dins de sala de màquines on tant estarà les
proteccións diferencials i magnetotèrmiques de totes les línees segons esquema eléctric.

2 EG145B04

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

m Separador vertical de planxa per a safates metàl.liques3 EG2DU080

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

u Presa corrent,tipus (3P+T+N),16A/400V,a/tapa,preu mitjà,munt.caixa/bast.,4 EG638153C9MF

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u SAI trifàsic de 8 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un ondulador estàtic electrònic de 8 kVA de potència, un
rectificador-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass estàtic, by-pass de manteniment, sistema de control a
microprocessador, una bateria d'acumuladors de plom estanca/hermètica per a una autonomia de 10 minuts a plena
càrrega

5 EGC53510

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Presa equipotencial montada encastada6 EGDZ1103

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200,
tripolar de secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub

7 EG31Q206

AMIDAMENT DIRECTE 1.650,000
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m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200,
tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

8 EG31Q306

AMIDAMENT DIRECTE 1.200,000

m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

9 EG222711

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa,
preu mitjà ref. 16523 de la sèrie SOL-Teide + ref. 16723 de la sèrie SOL-Teide de BJC, muntada sobre caixa o bastidor

10 EG638152C9MF

AMIDAMENT DIRECTE 218,000

m Safata metàl.lica de reixeta d'acer galvanitzat, de 600 mm d'amplària, fixada amb suports11 EG2D9A0A

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200,
tripolar de secció 3x4 mm2, col.locat en tub

12 EG31Q406

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200,
tripolar de secció 3x6 mm2, col.locat en tub

13 EG31Q506

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

pa Partida alçada connexionat a la xarxa existent 14 PPAUU017

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200,
pentapolar de secció 5x2,5 mm2, col.locat en tub

15 EG31X306

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

m Alimentació electrica portes d'entrada automàtiques amb Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de
secció 3x2,5 mm2, muntat superficialment

16 EG313304

AMIDAMENT DIRECTE 270,000

m Alimentació quadre d'aillament monofàsic amb conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció
3x10 mm2, muntat superficialment

17 EG313602

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

m Alimentació quadre aillament trifàsic amb conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb neutre fiador de 4x10 mm2 i
col.locat en muntatge aeri entre suports

18 EG31V60A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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m Xarxa equipotencial en anell per connexió de parts metàl.liques i PE amb conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16
mm2, muntat en malla de connexió a terra

19 EG380707

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

m Connexió de totes les parts metàl.liques de les obres amb Xarxa equipotencial en anell per connexió de parts metàl.liques i
PE amb conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra

20 EG380708

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m Alimentació maquinaria de clima amb conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x70
mm2, muntat superficialment

21 EG311B02

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

m Alimentació electrica extractor sala tècnica amb Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció
3x2,5 mm2, muntat superficialment

22 EG313330

AMIDAMENT DIRECTE 270,000

m Alimentació extractors lavabos amb conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x6 mm2,
muntat superficialment

23 EG313502

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

PA Partida alçada d'abonament integre en concepte d'ajudes de paleta a les instal.lacions d'electricitat i enllumennat, veu i
dades, i protecció i seguretat

24 PPAU0003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada connexionat a la xarxa existent d'electricitat25 PPAUU333

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEISOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL PR
REHABILITACIÓCAPÍTOL RE
SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONSSUBCAPITOL 05
ELECTRICITAT ENLLUMENATACTIVITAT 03
ENLLUMENAT INTERIORSUBACTIVITAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 2 làmpades fluorescents horitzontals de 18 W i
230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82,
dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20,
equip AF i col.locada encastada

1 EH2D5A42

AMIDAMENT DIRECTE 56,000

u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar estanca per locals esterils, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2
làmpades fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de
diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

2 EH2D5A44
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AMIDAMENT DIRECTE 42,000

u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a
màxim, muntada superficialment al sostre

3 EH612324

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat4 EG621GA2

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

u Commutador doble, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat5 EG621HD2

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Subministre i col.locació d'interruptor per apertura de porta de quirófanos, inclou tirada de línea i canalització necessària,
ajudes i proves de funcionament.

6 EG621HD2C34A

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel.les d'alumini acabat satinat de color blanc,
nombre de tubs fluorescents 1 de 36 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i
encastada

7 EH212224

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i làmpada d'incandescència de 60 a 100 W, cos de fosa d'alumini, IP-55 i
muntada amb suport per a sostre

8 EHB2113B

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEISOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL PR
REHABILITACIÓCAPÍTOL RE
SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONSSUBCAPITOL 05
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓACTIVITAT 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Planta enfriadora CLIMAVENETA de alta eficiencia NECS 302 de 70 kw de frio,R410A aire/agua, o similiar, con sistema de
control QuickMind que permite la instalación sin deposito de inercia (instalaciones con mas de 2,5 litros/Kw), Con
ventiladores axiales, equipada con 2 compresores scroll y 1 circuitos independientes, intercambiador de placas,
refrigerante ecológico R410a, versión standard.

1 EEH1RSP1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Planta enfriadora CLIMAVENETA de alta eficiencia NECS 604 de 154.4 kw de frio,R410A aire/agua , o similar,con sistema
de control QuickMind que permite la instalación sin deposito de inercia (instalaciones con mas de 2,5 litros/Kw), Con
ventiladores axiales, equipada con 2 compresores scroll y 1 circuitos independientes, intercambiador de placas,
refrigerante ecológico R410a, versión standard.

2 EEH1RSP2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Kit Hidrónico montado dentro del equipo compuesto por 2 BOMBAS con change over automático y rotación programada,
DEPÓSITO de acumulación (capacidad y curvas de las bombas disponible en la doc. técnica) incluyendo manómetro, vaso
de expansión, válvula de desagüe, de retención, de control de caudal y de seguridad.

3 EEU22100DJ9V

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Xemeneia circular de doble paret d'acer inoxidable, amb aïllament interior de llana de roca d'alta densitat, de 250 mm de
diàmetre nominal, unió amb acoblament estanc i muntada superficialment

4 EE415510

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Circuit hidràulic per connexió de màquine refredadora i caldera, segons esquema de projecte, amb valvuleria, bombes,
filtres, manómetros , termómetros, antiretorns , valvues de tres vies, colectors inclosos.

5 ENX3U390

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Climatitzador horitzontal zona de treball tot aire exterior per a un cabal d'aire de fins a 3000 m3/h, amb estructura de perfils
d'acer galvanitzat i panell sandwich de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament tèrmo-acústic a base de
cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà, 1 bateria d'aigua freda de fins a 44,8kW d, i 1 bateria aigua calenta de fins a
39 kw de potència total en condicions ambientals estàndard, per a 1 zona, 1 ventilador centrífug de doble turbina i 1 motor
de 3 velocitats, alimentació monofàsica de 230 V, pressió disponible de 180 Pa i filtre d'aire de tipus pla f3,g9, tot
accessible des dels laterals i des de sota de la màquina, amb recuperació de calor

6 EEJB6211

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Climatitzador horitzontal sindicats, recepció i garites passadís net tot aire exterior per a un cabal d'aire de fins a 5000 m3/h,
amb estructura de perfils d'acer galvanitzat i panell sandwich de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament
tèrmo-acústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà, 1 bateria d'aigua freda de fins a 34,3kW d, i 1 bateria
aigua calenta de fins a 36,1 kw de potència total en condicions ambientals estàndard, per a 1 zona, 1 ventilador centrífug
de doble turbina i 1 motor de 3 velocitats, alimentació monofàsica de 230 V, pressió disponible de 180 Pa i filtre d'aire de
tipus pla f3,g9, tot accessible des dels laterals i des de sota de la màquina, amb recuperació de calor

7 EEJB6212

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Climatitzador horitzontal per cuina a un cabal d'aire de fins a 1674 m3/h, amb estructura de perfils d'acer galvanitzat i
panell sandwich de dues planxes d'acer galvanitzades i prelacades amb aïllament tèrmo-acústic d'escuma de poliéste, 1
bateria d'aigua freda de fins a 9 kW i 1 batería d'aigua calenta de fins a 3,4 kW, potències totals en condicions ambientals
estàndard, per a 1 zona, 1 ventilador centrífug de doble turbina , alimentació monofàsica de 230 V, pressió disponible de
275 Pa i filtre d'aire de tipus pla, tot accessible des dels laterals i des de sota de la màquina, col.locat encastat en fals
sostre

8 EEJB2214

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Climatitzador horitzontal per despatxos a un cabal d'aire de fins a 4200 m3/h, amb estructura de perfils d'acer galvanitzat i
panell sandwich de dues planxes d'acer galvanitzades i prelacades amb aïllament tèrmo-acústic d'escuma de poliéste, 1
bateria d'aigua freda de fins a 24,4 kW i 1 batería d'aigua calenta de fins a 8,4 kW, potències totals en condicions
ambientals estàndard, per a 1 zona, 1 ventilador centrífug de doble turbina , alimentació monofàsica de 230 V, pressió
disponible de 275 Pa i filtre d'aire de tipus pla, tot accessible des dels laterals i des de sota de la màquina, col.locat
encastat en fals sostre

9 EEJB2215

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Fan-coil horitzontal amb carcassa tipus cassete, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua
de 4 tubs, de 2,5 kW de potència frigorífica màxima i 1,3kW de potència calorífica màxima, de 100 W de potència elèctrica
total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i amb safata de recollida de condensats, muntat
superficialment al sostre

10 EEJ14522

AMIDAMENT DIRECTE 9,000
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u Humidificador de vapor per climatitzador de quirófanos de 5 kg/h, amb valvula de desigua, control per microprocesador
amb visualitzador LCD, i carga eléctrica equilibrada en tot moment, i resistencies modulades per un relé estatic síncrone.

11 EEZ51110

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 300 mm de diàmetre i 950 m3/h de cabal màxim d'aire, col.locat per
montatge de superficie de plàstic

12 EEM3A612

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Conducte llis autoconnectable circular planxa d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm i muntat superficialment

13 EE42Q854

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb
suports

14 EE52Q12A

AMIDAMENT DIRECTE 1.700,000

m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 5´´, segons la norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment

15 EF11E222

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3/4´´, segons la norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment

16 EF115222

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/4, segons la norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment

17 EF117222

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment

18 EF119222

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´, segons la norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment

19 EF116222

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

M Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´1/2, segons la norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment

20 EF11A222

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 4´´, segons la norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment

21 EF11D222

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Euro
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m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment

22 EF11B222

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

u Extractor heliocentrífug per lavabos, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 60 m3/h de cabal màxim d'aire,
col.locat per montatge de superficie de plàstic

23 EEM3A613

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de 60 mm de diàmetre
exterior, de 29,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 62 mm, amb una conductivitat
tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment

24 EFQ3FER1

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de 76 mm de diàmetre
exterior, de 30,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 78 mm, amb una conductivitat
tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment

25 EFQ3FGR1

AMIDAMENT DIRECTE 280,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de 140 mm de diàmetre
exterior, de 37,5 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 143 mm, amb una conductivitat
tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment

26 EFQ3FMV1

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de 22 mm de diàmetre
exterior, de 20,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat
tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment

27 EFQ3F7M1

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de 35 mm de diàmetre
exterior, de 21,5 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 37 mm, amb una conductivitat
tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment

28 EFQ3FAM1

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de 54 mm de diàmetre
exterior, de 28,5 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 56 mm, amb una conductivitat
tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment

29 EFQ3FDR1

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de 28 mm de diàmetre
exterior, de 21,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 30 mm, amb una conductivitat
tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment

30 EFQ3F9M1
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AMIDAMENT DIRECTE 35,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de 89 mm de diàmetre
exterior, de 30,5 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 91 mm, amb una conductivitat
tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment

31 EFQ3FJR1

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

u Termòstat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, selector de 3 velocitats ventilador, amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat

32 EEV26E4V

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment

33 EEK1173B

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x300 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment

34 EEK11KAB

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x100 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment

35 EEK11D3D

AMIDAMENT DIRECTE 33,000

u Difusor circular d'alumini DA02 lacat blanc, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge, per un cabal de 330 m3/h36 EEK97408

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

u Difusor circular d'alumini DA01 lacat blanc, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge, per un cabal de 100 m3/h37 EEK97407

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

u Difusor circular d'alumini DA03 lacat blanc, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge, per un cabal de 210 m3/h38 EEK97410

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

u Unitat terminal amb filtre absolut DA05 amb boca de connexió circular horitzontal, amb xapa d'acer lacat RAL 9010 amb
pressa per comprovació d'estanqueitat de filtre per cabal de 330 m3/h completament instal.lat . h11

39 EEN1N002

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Unitat terminal amb filtre absolut DA06 amb boca de connexió circular horitzontal, amb xapa d'acer lacat RAL 9010 amb
pressa per comprovació d'estanqueitat de filtre per cabal de 210 m3/h completament instal.lat . H11

40 EEN1N03

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Unitat terminal amb filtre absolut DA07 amb boca de connexió circular horitzontal, amb xapa d'acer lacat RAL 9010 amb
pressa per comprovació d'estanqueitat de filtre per cabal de 570m3/h completament instal.lat . H11

41 EEN1N04
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Unitat terminal amb filtre absolut DA04amb boca de connexió circular horitzontal, amb xapa d'acer lacat RAL 9010 amb
pressa per comprovació d'estanqueitat de filtre per cabal de 625 m3/h completament instal.lat  H11

42 EEN1N001

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 700 mm d'alçària col.locada
entre els conductes

43 EEKP6D11

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 600 mm d'alçària col.locada
entre els conductes

44 EEKP6A11

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 750 mm d'alçària col.locada
entre els conductes

45 EEKP6E11

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diametre 300 mm d'alçària col.locada entre els
conductes circulars

46 EEKP2411

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d´acer galvanitzat de 300 mm d´amplària i 150 mm d´alçària,
col.locada

47 EEKQ2311

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Gestió i control de climatització format per valvules de tres vies, medidors de cabals, sonda de desplaçament de consigna,
sonda combinada de temperatura i humitat, presostet diferencial per l'aire, actuadors rotatius, convertidors de frequència,
regulador amb microprocessador programable, segons esquema i memòria de projecte

48 EEN1N003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Aïllament tèrmic de conductes amb llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 25 mm de gruix i muntat exteriorment49 EE617642

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

PA Partida alçada d'abonament integre en concepte d'ajudes de paleta a les instal.lacions de climatització i ventilació i resta
d'industrials

50 PPAU0335

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEISOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL PR
REHABILITACIÓCAPÍTOL RE
SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONSSUBCAPITOL 05
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIACTIVITAT 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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u Detector de fum òptic analògic algorítmic amb microprocessador i direccionament digital de baix perfil, cambra òptica
extraible i reemplaçable, compensació algorítmica debruticia i algoritme per a millorar la resistència davant de
interferències electromagnètiques, doble led indicador amb visió total i sortida per a pilot remot, sistema antirobo del
capçal, microreixeta de protecció per ambients bruts i contactes d'acer inoxidabl, material ABS color blanc. Precisa zócal
base KZ700. Mòdel KL731A de KILSEN. Totalment muntat i instal·lat.O similar equivalent.

1 EM11KD70

AMIDAMENT DIRECTE 63,000

u Mòdul de control d'un llaç analògic direccionable, amb capacitat màxima de 125 detectors i 125 mòduls per a les centrals
KSA702 i KSA705, model KAL701, amb sortides aïllades i curtcircuitables. Totalment muntat i instal·lat.O similar
equivalent.

2 EM12KM71

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Polsador manual d'alarma direccionable, mòdel KAL450 de la marca KILSEN, amb led indicador d'estat i clau de proba,
connexionat mitjançant terminals, possibilitats de muntatge encastat o superfície. Material ABS color vermell. Dimensions:
87x87x20mm. Totalment muntat i instal·lat.O similar equivalent.

3 EM14K450

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Retenedor electromagnètic, amb caixa d'acer superficial i polsador de desbloqueig, mòdel FE832. Força de retenció: 50kg.
Alimentació:24 Vdc - 2W. Índex de protecció: IP42. Es subministre amb placa de retenció amb ròtula d'acer galvanitzat.
Totalment muntat i instal·lat.O similar equivalent.

4 EM15KR32

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Unitat de connexió a centraleta contraincendis general de l'hospital. Inclou cablejat i conduccions. Totalment instal·lat i en
correcte funcionament.

5 EM1ZUCDI

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Programació del sistema de detecció i alarma contraincendis.6 EM12KIPX

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Kit de boca d´incendi equipada de 25 mm de diàmetre (BIE-25), marca EACI, model BIE25PEI-MV, o similar equivalent.
Segons norma EN 671-1. Format per armari vertical de mides 1.380x580x260 mm, en xapa d'acer inoxidable AISI 304,
orificis d'anclatge, pretroquelat per a entrada de la canonada. Amb portes de metacrilat de 6mm de gruix mateat a l'acid,
amb tancament per polsador-iman. Amb devanadera de xapa d'acer de 500 mm de diàmetre, pintada en vermell
epoxi-poliester RAL-3000. Alimentació axial. Manega semirigida segons norma EN-694 de 25 mm amb connexió premsada
en els extrems. Amb llança de triple efecte, vàlvula de bola de llautó cromat, amb desmultiplicador. Amb manometre
indicador de pressió. Amb compartiment per a polsador, sirena i llum d'emergència, i compartiment per allotjar l'extintor.
Totalment muntat i en funcionament.

7 EM23EACI

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, muntat superficialment.
Totalment muntat.

8 EM31EA6C

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat. Muntat superficialment. Totalment
muntat.

9 EM31EA3C

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200,
bipolar de secció 2x1,5 mm2, col.locat en tub

10 EG31P206

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons la norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment

11 EF118222

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment

12 EF119222

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

M Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´1/2, segons la norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment

13 EF11A222

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

pa Partida alçada connexionat a la xarxa existent 14 PPAUU003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEISOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL PR
REHABILITACIÓCAPÍTOL RE
URBANITZACIÓSUBCAPITOL 06
SISTEMA D'ACABATSACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Subbase de grava procedent de granulats reciclats de formigó, de 20 cm de gruix i grandària màxima de 40 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

1 E923RG91

AMIDAMENT DIRECTE 275,740

m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm2 E9361560

AMIDAMENT DIRECTE 275,740

m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col.locada no adherida3 E7B21A0L

AMIDAMENT DIRECTE 275,740

m3 Aportació i incorporació de sauló garbellat, a granel, amb mitjans manuals4 FR3P3G11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 130,590 0,100 13,059

TOTAL AMIDAMENT 13,059

m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a granel, amb mitjans manuals5 ER3P1211

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 150,220

u Aspersor per a instal.lacions de reg per a un abast de 6,7 m a 2,5 bars, tipus T-Bird sèrie T-22 de Rain-Bird o equivalent,
instal.lat amb tobera

6 FJS2U010

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m2 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %7 FR716011

AMIDAMENT DIRECTE 150,220

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEISOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL PR
REHABILITACIÓCAPÍTOL RE
URBANITZACIÓSUBCAPITOL 06
MARQUESINAACTIVITAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m MARQUESINA CASA ADO1 EB12U010

AMIDAMENT DIRECTE 138,750

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEISOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL PR
REHABILITACIÓCAPÍTOL RE
URBANITZACIÓSUBCAPITOL 06
SISTEMA DE TANCAMENTSACTIVITAT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Reixat de 2 m d'alçària, de malla d'acer galvanitzat i plastificat 200x50 mm i 50x50 de pas de malla i diàmetre 5 mm, amb
doblegat longitudinal, muntants de tub d'acer galvanitzat i plastificat i accessoris de fixació, col.locats cada 2,70 m sobre
daus de formigó

1 F6A1U040

AMIDAMENT DIRECTE 174,120

PRESSUPOST  REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEISOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL PR
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL SS
SEGURETAT I SALUTSUBCAPITOL 01
PA A JUSTIFICAR PER SEGURETAT I SALUTACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI I EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT.

1 PPA000SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€21,89m21652XG07 Trasdossat de cartró-guix directe realitzat amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat sistema
'PLACOPLATRE' o equivalent formada per mestres col·locades cada 60 cm fixades al soport
mecànicament. Aplacat vertical format per una placa de guix laminat de 13 mm de gruix. Inclòs p.p.
de pasta i cinta per juntes, visos i fixacions.
Totalment acabat.
Criteri d'amidament: m2 realment executats.

P- 1

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

€83,94m21652XG09 Envà de cartró-guix amb doble aplacat rf de 13 mm de gruix, realitzat amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat sistema 'PLACOPLATRE' o equivalent, amb perfileria d'amplada 48 mm,
col.locats cada 40 cm, fixats mecànicament, aïllament amb panell en rotlle de llana mineral de vidre
no hidròfila sense recobriment, de 65mm de gruix, mod 'Panel Acustic en rollo' de Ursa o
equivalent, amb valors de resistencia tèrmica 1.80 m2k/w i absorció acústica 0.65, segons assaigs,
subministrat en rotlles de 400 mm d'amplada, col·locat sense adherir. Inclosa banda autoadhesiva
col·locada com a banda de separació a canals per estanquitat i aïllament. doble aplacat vertical per
les dues cares amb plaques de guix laminat resistents al foc de 13 mm de gruix , fixades
mecànicament, inclòs p.p. de pasta i cinta per juntes, visos i fixacions. Totalment acabat.
Criteri d'amidament: 
-En envans:
     - obertures <= 2,00 m2: no es dedueixen
     - obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: es dedueixen el 50%
     - obertures > 4,00 m2: es dedueixen el 100%

P- 2

(VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

€39,80m219C11312 Paviment de terratzo llis fosc de gra petit, de 30x30 cm, classe 1a, preu superior, col.locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra
de 2 cm de gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaix, polit i abrillantat

P- 3

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€339,92m21A21U453 Fusteria interior amb rebestiment de resines fenòliques, amb porta de fulla batent de fusta de 40
mm de gruix, d'una llum de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment per a paredó, fulla
batent i tapajunts de fusta

P- 4

(TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

€9,34m24215XG01 Enderroc de coberta de panells tipus sandvitx de doble xapa nervada, inclosos careners, aiguafons,
remats laterals, trobades amb paraments, etc., amb mitjans manuals i sense aprofitament del
material desmuntat, inclosa la neteja i retirada de runa a peu de càrrega, sense transport a
l'abocador i amb p.p. de mitjans auxiliars.

P- 5

(NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

€1.582,53uDE83FXSUP Reforços per fixar als paraments els elements necessarisP- 6
(MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

€9,45m3E2RA3600 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runaP- 7
(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

€10,54m2E511XG01 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera, provinents de reciclatge, de 16 a 32 mm
de diàmetre de 10 cm de gruix, col.locat sense adherir

P- 8

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

€97,10m2E561U001 Lluernari de placa de policarbonat cel.lular de 10 mm de gruix, amb suports de perfil d'alumini i
junts d'estanquitat, col.locat

P- 9

(NORANTA-SET EUROS AMB DEU CENTIMS)

€17,10m2E5Z15N40 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de
gruix mitjà

P- 10

(DISSET EUROS AMB DEU CENTIMS)

€11,95m2E5Z26D31 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de
gruix, amb acabat remolinat

P- 11

(ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
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€10,19mE5ZD1G0U Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, col.locada amb morter asfàlticP- 12
(DEU EUROS AMB DINOU CENTIMS)

€54,74uE5ZH4DQ4 Bunera de pvc rígid de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava, col.locada amb fixacions
mecàniques

P- 13

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€53,46m2E635U030 Panell sandvitx metàl.lic autoportant amb aillant de llana de roca fonoabsorvent tipus
HIPERTECROOFSOUND de 50mm de gruix i 1m d'amplada fixat a les corretges de suport
mitjaçant fixacions mecàniques cada 65cm.

P- 14

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

€373,94m2E66AU005 Divisòria amb vidre d'opacitat regulable tipus dreamglass, de 13 mm de gruix, inclòs ''U'' d'alumini
de remat superior i inferior, inclós porta batent del mateix material, tot els ferraments d'acer
inoxidable.

P- 15

(TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

€23,52m2E713Y6U7 Membrana de dues làmines de densitat superficial 6.4 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i làmina de betum
modificat LBM (SBS)-24-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2, adherides entre elles
amb oxiasfalt i col.locades sobre làmina separadora

P- 16

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

€3,03m2E7B11E0L Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a 190 g/m2, col.locada no adheridaP- 17
(TRES EUROS AMB TRES CENTIMS)

€1,35m2E7B21A0L Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col.locada no adheridaP- 18
(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€10,34m2E7C21331 Aïllament amb plaques de poliestirè extruït, tipus II segons UNE 92-115 i classe 0,028, de 30 mm
de gruix, amb cara llisa i cantell encadellat, col.locades sense adherir

P- 19

(DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

€106,24m2E7CPA800 Panell prefabricat sandwich de plancha perforada prelacada de 0,8 mm de gruix, llana de roca amb
vel protector interior i plancha prelacada llisa d'1mm de gruix, de 80 mm gruix, en panell de
450x3000 mm, amb material auxiliar de col.locació, tipus IPAMODUL 80 d'Acústica Integral o
equivalent, col.locat

P- 20

(CENT SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

€21,00m2E81131E2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat

P- 21

(VINT-I-UN EUROS)

€28,34m2E825XG01 Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb rajola ceràmica
premsada esmaltada, de dimensions 20x20 cm, col.locat a junta correguda de gruix 1 mm amb
llana dentada massissant tota la peça amb morter adhesiu . Inclosa beurada hidròfuga de color,
protecció i reposició de peces malmeses, creuetes per formació de junts i segellat de les possibles
perforacions per col.locació de sanitaris o altres amb massilla de poliuretà elàstica , mermes
incloses en el preu.
Criteri d'amidament:
     - obertures <= 1,00 m2: no es dedueixen
     - obertures > 1,00 m2 i <= 2,00 m2: es dedueix el 50%
     - obertures > 2,00 m2: es dedueix el 100%

P- 22

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

€47,96mE82ZXA01 Conducte de pas vertical instal·lacions  amb  secció circularP- 23
(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

€150,53m2E83B61GE Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra calcària nacional, amb una
cara buixardada, preu alt, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt, de 30
mm de gruix i 1250 cm2, com a màxim, col.locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

P- 24

(CENT CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
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€140,47M2E83LXG04 Revestiment vertical interior amb placa 'RSN' de resina fenòlica compacte tipus 'ARPA' equivalent,
color estandar a escollir segons mostres, de 8 mm de gruix, d'alçada màxima 3.00 m i
especejament segons projecte, realitzacio de juntes entre plaques amb galze, i remats amb perfils
d'alumini anoditzat. Inclou enllatat de resina compacte tipus fenòlic de 6mm de gruix fixades
mecànicament a parament i mecanitzatzats per passos d'instal.lacions, i segellat de junts i petit
material. Inclosos si es necessari, perfils de remat superior i inferior tipus L en alumini anoditzat ò
lacat, i perfil fixat al soport per elevació de la placa per la realització de mitges canyes. Totalment
col·locat. Criteri d'amidaments buit per ple.

P- 25

(CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

€34,84m2E8425BAA Cel ras de plaques de fibres minerals de cara vista, fonoabsorbents, preu superior, de 120x60 cm
sistema desmuntable amb entramat vist i suspensió autoanivelladora de barra roscada

P- 26

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

€29,88m2E844XG05 Cel ras amb plaques de guix laminat hidròfug per a revestir de 13 mm de gruix tipus
'PLACOPLATRE' o equivalent, sistema fix amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de
barra roscada, inclòs perfils perimetrals de remat, tractament de juntes i banda d'estanquitat. Inclòs
formació de forats. Caracteristiques tècniques: resistencia al foc M1, coeficient de conductivitat
0,18W/mk.
Criteri d'amidament:
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.

P- 27

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

€149,24m2E86AU020 Folrat de paraments verticals amb malla d'acer inoxidable, AISI 304, d'1mm de gruix, acabada
polida, col.locada amb fixacions

P- 28

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

€7,77mE86BA010 Remat d'acer galvanitzat color plata mat, format per perfil en 'L' de desenvolupament 40mm, amb
un plec, gruix 1.2 mm, col·locat amb massilla adhesiva monocomponent de poliureta de elasticitat
permanent .

P- 29

(SET EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€27,69m2E881P160 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col.locat a la estesa sobre
paraments sense revestir i acabat amb granulat projectat

P- 30

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€5,07m2E8989240 Pintat de parament vertical interior d'arrebossat ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

P- 31

(CINC EUROS AMB SET CENTIMS)

€8,27m2E923RG91 Subbase de grava procedent de granulats reciclats de formigó, de 20 cm de gruix i grandària
màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

P- 32

(VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

€13,87m2E9361560 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
de gruix 10 cm

P- 33

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€15,08m2E93AXA03 Recrescuda i anivellament dels forjats pel suport de paviments, de 3-4 cm de gruix, amb formigó
lleuger d'alta resistència sense granulat, d'alta resistència térmica, autonivellant, compost de
poliestiré expandit, aigua i ciment, , elaborat i aplicat amb bomba. Inclosa l'estesa i anivellament
amb aparells adequats de mesura. Totalment col·locat.

P- 34

(QUINZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

€75,77m2E9B212HK Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de preu alt, de 40 mm de gruix i
de 1251 a 2500 cm2, col.locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 35

(SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€39,39m2E9DBU210 Paviment antilliscant de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, preu alt, de 26 a 45
peces/m2, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu

P- 36

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
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€14,35ME9Z5XG01 Tapajunts de paviment, per a junt de 20 mm d´amplària mitja, amb perfil especial de protecció i
decoració dels cantells de llautó, amb una H=6 mm i L=2.50 m, tipus 'Schiene-Basic-MBS' de
'Schlüter' o equivalent, col·locant prèviament el suport.

P- 37

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€4.997,86uEABGXAAA (P5B)- Porta automàtica tipus 'Manusa Hermetica' o equivalent, corredissa 'Injectada' de obertura
lateral, fulla amb espiell, acabat en acer inoxidable AISI 316 mate, de mides: ample total 1440 mm,
pass lliure 1400 mm, altura total 2220 mm i altura lliure 2040 mm. Està formada pels següents
elements:
- Marc perimetral hermètic 'EPDM KHHE01AI', de perfil d'alumini extruit de 3 mm de gruix, acabat
anoditzat negre. Inclos junt de goma per fulla hermètica.
- Fulla mòbil corredissa C40H de 40 mm de gruix i dimensions totals de 4060x1440mm, amb
interior amb nucli aisllant de poliuretà injectat densitat 50 Kg/m3, DM de 4 mm i acabat mitjançant
làmines d'acer inoxidable AISI 316 mate de 1 mm de gruix amdós costats.
- Finestra de mides 1440x1850mm enrasada amb la fulla de la porta, amb vidre amb cambra
6/28/6.
-Tirador d'acer inoxidable a ambdós costats de la porta de 800 mm d'alçada, tipus 'C40 KYHH01',
per facilitar l'obertura i tancament de la porta en cas de tall de la tensió elèctrica.
- Dos motors trifàsics amb tecnologia VVVF, tipus 'Operador Bravo' de MANUSA o equivalent,
lliures de manteniment i cobertor constrüit amb perfil d'alumini extrusionat de 180 mm de alçada,
180 mm de fondària i 2950 mm de longitud, acabat anoditzat simil inox. Inclou sistema
d'emergència antipànic per obertura atumàtica en cas de tall de fluit elèctric.
- Selector de maniobra model 'Optima EMSM03' amb sis modes d'operacions: obert, tancat,
automàtic, sortida, obertura reduida i mode farmàcia.
- Guia inferior regulable.
- Joc de fotocèl.lula complet, model 'EDFM01'.
- Dos polsadors d'obertura interior-exterior, model 'JUNG EMPA 06'.
Totalment instal.lada,connectada i comprovada, amb instal.lació completa per col.locació de la
porta sobre divisòries lleugeres, segon detall de planols de projecte. Inclosos transports, dietes i
desplaçaments. Totalment col.locada.

P- 38

(QUATRE MIL NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

€127,36uEAF2129D (Fe5b)Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lant, per
a un buit d'obra aproximat de 60x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb caixa de persiana i guies

P- 39

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

€325,77uEAF2837C (FE1)Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses,
per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

P- 40

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€450,40uEAF2867C (FE2)Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses,
per a un buit d'obra aproximat de 180x160 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

P- 41

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€82,25uEAF2C19C (Fe5a)Fulla fixa d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 60x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

P- 42

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
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€1.173,97uEAF2XA24 (FE-4) Balconera d'alumini anoditzat plata de gruix 15 micres tipus TECHNAL o equivalent amb
perfil recte, col.locada sobre bastiment base, per a un buit d'obra de 4,06X0,80 cm. Elaborada amb
perfils d'alumini de primera fusió extrusionat, aleació 6063 T-5. Amb rotura de pont tèrmic en marc i
en fulla de poliamida de 16 mm. Secció de marc de 55 mm, secció de fulla de 60 mm i gruix de
perfil de 1,6 mm segons normativa 'EURAS EWAA', junta de burlete d'estaqueïtat interior, central i
junts d'envidrament en EPDM, cambra europea i homologacions segons resultat d'assaig com:

- Permeabilitat a l'aire: classe 4 (A3)
- Estanqueïtat a l'aigua: classe E900 (E4)
- Resistència al vent: classe C5 (V4)

Inclosa ferramenta formada per frontisses, maneta en alumini plata, tapetes interiors de perfil recte,
amb el mateix acabat de la fusteria, amb la forma convenient en funció de l'encontre on es trobi, i
p.p. de segellats.

El conjunt es composa per un element porta oscil.lo-batent de 95x220 cm.

P- 43

(MIL  CENT SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

€2.055,67uEASA72SF (PE-1) Porta  metàl.lica, EI2-C 60, corredissa accionada mecànicament preu alt , col.locadaP- 44
(DOS MIL CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

€2.596,45uEASAU010 (PE-2/PE-3)  Porta  metàl.lica, EI2-C 60, corredissa accionada mecànicament preu alt , col.locadaP- 45
(DOS MIL CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

€107,02mEB12U010 MARQUESINA CASA ADOP- 46
(CENT SET EUROS AMB DOS CENTIMS)

€171,91m2EC1GU120 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat incolors, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, de 6+6 mm de gruix, i cambra d'aire de 10 mm, col.locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini.

P- 47

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

€18,14mED111B31 Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 50
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 48

(DIVUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

€22,13mED111B41 Desguàs de fan-coil amb tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 40 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 49

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€22,13mED111B61 Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 90
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 50

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€26,87MED111B71 Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 110
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 51

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€20,39mED111B81 Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 63
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 52

(VINT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

€29,49uED31U010 Registre per a instal.lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm,
instal.lat

P- 53

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

€30,45uED3227DG Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal de PVC

P- 54

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

€30,45uED3227DH Desguàs sifònic per a pica , amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un
ramal de PVC

P- 55

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
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€83,59uED35UA30 Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

P- 56

(VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

€771,56uED35UA45 Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 240x240 cm i 105 cm de fondària, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

P- 57

(SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

€122,41mED5HU001 Canal modular de drenatge de formigó polimèric sense pendent incorporada de 8,2 cm de fondària,
amb bastidor i reixa de fosa gris amb clavilla de retenció, muntat sobre base de formigó
HM-20/P/10/I

P- 58

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

€37,49mED7FP90T Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, de D=160 mm, de PN 6 bar i SN4 (4kN/m2) segons
norma UNE-EN-53962, en llit de 10 cm de sorra

P- 59

(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

€58,12MED7FPA01 Connexió a l'arqueta existent des de el pou de sanejament amb tub de PVC de paret massisa, de D
200 mm, de PN6 i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962.

P- 60

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

€58,12MED7FPA0S Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, de D 200 mm, de PN6 i SN4 (4kN/m2) segons
norma UNE-EN-53962, en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb formigó

P- 61

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

€69,98uEDKZHEB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

P- 62

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

€2.091,02uEE222BSH Calentador elèctric, de 20 kW de potència calorífica, de fosa per a calefacció de 4 bar i 100 °C, com
a màxim, muntada sobre bancada

P- 63

(DOS MIL NORANTA-UN EUROS AMB DOS CENTIMS)

€87,77mEE415110 Xemeneia circular de doble paret d'acer inoxidable, amb aïllament interior de llana de roca d'alta
densitat, de 125 mm de diàmetre nominal, unió amb acoblament estanc i muntada superficialment

P- 64

(VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€146,05mEE415510 Xemeneia circular de doble paret d'acer inoxidable, amb aïllament interior de llana de roca d'alta
densitat, de 250 mm de diàmetre nominal, unió amb acoblament estanc i muntada superficialment

P- 65

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB CINC CENTIMS)

€35,65mEE42Q854 Conducte llis autoconnectable circular planxa d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm i muntat superficialment

P- 66

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

€30,27m2EE52Q12A Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió
baioneta, muntat adossat amb suports

P- 67

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

€9,45m2EE617642 Aïllament tèrmic de conductes amb llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 25 mm de gruix i
muntat exteriorment

P- 68

(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

€2.030,39uEEA14650 Col.lector solar térmic vidrat xx-sel, 2m2 actius (dim:2400x900x80mm), absorvidor en acer
inoxidable recubriment selectiu de crom AS+, vidre iow-iron, aillament de poliureta (lliure de CFC).

P- 69

(DOS MIL TRENTA EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

€2.030,39uEEA15000 Estació solar de trasferencia de calor premuntada. composta per intercambiador termosoldat de
plaques en acer inox. AISI 316 per ACS, amb una potència de 20 kw, per un cabal de 1218
l/h.(amb aillament). 2 reguladors de cabal setter, per un rang de 10-40 l/m, de 1, en llautò. Temp
Max 130ºC, 2 grups de seguretat composats per vàlvula de seguretat i manómetre. Inclou 4 claus
de tall de 1, 4 vàlvules de buidat i connexió per sonda de temperatura en circuit primari.Inclós
quadre eléctric i aerotermo.

P- 70

(DOS MIL TRENTA EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)



EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA FRANCA DE L´HOSPITALET

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 7Data: 19/06/09

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€2.030,39uEEA15001 2 Grups de seguretat, coposats per vàlvula de seguretat i manómetre.(3bars circuit primari)P- 71
(DOS MIL TRENTA EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

€3.599,14uEEA15002 Regulació formada per intercambiador desmontable de plaques en acer inox per ACS per una
potencia de 45,32kw, per un acabal nominal de 3500 litres/h, amb sonda de temperatura, 12
sondes NTC, 9 sortides de rele, funció antigel i Sobretemperatura, 2 connexions per contadors
d'energia, Centraleta solar per acutuar sobre bombes de circuit primari, circuit secundari, v3v i
aerotermo, amb sondes correspondent. Contador d'aigua calenta amb emisor d'impolsos.
Aerotermo de dissipació. Pot max de 20,5 kw. Per un cabal de funcionament de 900-2900 l/h.

P- 72

(TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

€18.602,01uEEH1RSP1 Planta enfriadora CLIMAVENETA de alta eficiencia NECS 302 de 70 kw de frio,R410A aire/agua, o
similiar, con sistema de control QuickMind que permite la instalación sin deposito de inercia
(instalaciones con mas de 2,5 litros/Kw), Con ventiladores axiales, equipada con 2 compresores
scroll y 1 circuitos independientes, intercambiador de placas, refrigerante ecológico R410a, versión
standard.

P- 73

(DIVUIT MIL SIS-CENTS DOS EUROS AMB UN CENTIMS)

€25.403,78uEEH1RSP2 Planta enfriadora CLIMAVENETA de alta eficiencia NECS 604 de 154.4 kw de frio,R410A
aire/agua , o similar,con sistema de control QuickMind que permite la instalación sin deposito de
inercia (instalaciones con mas de 2,5 litros/Kw), Con ventiladores axiales, equipada con 2
compresores scroll y 1 circuitos independientes, intercambiador de placas, refrigerante ecológico
R410a, versión standard.

P- 74

(VINT-I-CINC MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

€490,87uEEJ14522 Fan-coil horitzontal amb carcassa tipus cassete, amb ventilador centrífug, per a treballar en
sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 2,5 kW de potència frigorífica màxima i 1,3kW de
potència calorífica màxima, de 100 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica
de 230 V, amb termòstat ambient i amb safata de recollida de condensats, muntat superficialment
al sostre

P- 75

(QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€2.550,32uEEJB2214 Climatitzador horitzontal per cuina a un cabal d'aire de fins a 1674 m3/h, amb estructura de perfils
d'acer galvanitzat i panell sandwich de dues planxes d'acer galvanitzades i prelacades amb
aïllament tèrmo-acústic d'escuma de poliéste, 1 bateria d'aigua freda de fins a 9 kW i 1 batería
d'aigua calenta de fins a 3,4 kW, potències totals en condicions ambientals estàndard, per a 1
zona, 1 ventilador centrífug de doble turbina , alimentació monofàsica de 230 V, pressió disponible
de 275 Pa i filtre d'aire de tipus pla, tot accessible des dels laterals i des de sota de la màquina,
col.locat encastat en fals sostre

P- 76

(DOS MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

€8.661,15uEEJB2215 Climatitzador horitzontal per despatxos a un cabal d'aire de fins a 4200 m3/h, amb estructura de
perfils d'acer galvanitzat i panell sandwich de dues planxes d'acer galvanitzades i prelacades amb
aïllament tèrmo-acústic d'escuma de poliéste, 1 bateria d'aigua freda de fins a 24,4 kW i 1 batería
d'aigua calenta de fins a 8,4 kW, potències totals en condicions ambientals estàndard, per a 1
zona, 1 ventilador centrífug de doble turbina , alimentació monofàsica de 230 V, pressió disponible
de 275 Pa i filtre d'aire de tipus pla, tot accessible des dels laterals i des de sota de la màquina,
col.locat encastat en fals sostre

P- 77

(VUIT MIL SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€8.517,56uEEJB6211 Climatitzador horitzontal zona de treball tot aire exterior per a un cabal d'aire de fins a 3000 m3/h,
amb estructura de perfils d'acer galvanitzat i panell sandwich de dues planxes d'acer galvanitzades
i lacades amb aïllament tèrmo-acústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà, 1
bateria d'aigua freda de fins a 44,8kW d, i 1 bateria aigua calenta de fins a 39 kw de potència total
en condicions ambientals estàndard, per a 1 zona, 1 ventilador centrífug de doble turbina i 1 motor
de 3 velocitats, alimentació monofàsica de 230 V, pressió disponible de 180 Pa i filtre d'aire de tipus
pla f3,g9, tot accessible des dels laterals i des de sota de la màquina, amb recuperació de calor

P- 78

(VUIT MIL CINC-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
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€7.373,33uEEJB6212 Climatitzador horitzontal sindicats, recepció i garites passadís net tot aire exterior per a un cabal
d'aire de fins a 5000 m3/h, amb estructura de perfils d'acer galvanitzat i panell sandwich de dues
planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament tèrmo-acústic a base de cautxú d'alta densitat
i escuma de poliuretà, 1 bateria d'aigua freda de fins a 34,3kW d, i 1 bateria aigua calenta de fins a
36,1 kw de potència total en condicions ambientals estàndard, per a 1 zona, 1 ventilador centrífug
de doble turbina i 1 motor de 3 velocitats, alimentació monofàsica de 230 V, pressió disponible de
180 Pa i filtre d'aire de tipus pla f3,g9, tot accessible des dels laterals i des de sota de la màquina,
amb recuperació de calor

P- 79

(SET MIL TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

€22,44uEEK1173B Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al
bastiment

P- 80

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

€32,63uEEK11D3D Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
400x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment

P- 81

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

€55,69uEEK11KAB Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
600x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al
bastiment

P- 82

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€51,07uEEK97407 Difusor circular d'alumini DA01 lacat blanc, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge, per
un cabal de 100 m3/h

P- 83

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SET CENTIMS)

€51,07uEEK97408 Difusor circular d'alumini DA02 lacat blanc, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge, per
un cabal de 330 m3/h

P- 84

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SET CENTIMS)

€51,07uEEK97410 Difusor circular d'alumini DA03 lacat blanc, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge, per
un cabal de 210 m3/h

P- 85

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SET CENTIMS)

€174,31uEEKP2411 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diametre 300 mm
d'alçària col.locada entre els conductes circulars

P- 86

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

€254,65uEEKP6A11 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 600
mm d'alçària col.locada entre els conductes

P- 87

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

€278,97uEEKP6D11 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 700
mm d'alçària col.locada entre els conductes

P- 88

(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

€290,99uEEKP6E11 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 750
mm d'alçària col.locada entre els conductes

P- 89

(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

€128,85uEEKQ2311 Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d´acer galvanitzat de 300 mm d´amplària i
150 mm d´alçària, col.locada

P- 90

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

€175,89uEEM3A612 Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 300 mm de diàmetre i 950 m3/h de cabal màxim
d'aire, col.locat per montatge de superficie de plàstic

P- 91

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

€175,89uEEM3A613 Extractor heliocentrífug per lavabos, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 60 m3/h de
cabal màxim d'aire, col.locat per montatge de superficie de plàstic

P- 92

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
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€90,00uEEN1N001 Unitat terminal amb filtre absolut DA04amb boca de connexió circular horitzontal, amb xapa d'acer
lacat RAL 9010 amb pressa per comprovació d'estanqueitat de filtre per cabal de 625 m3/h
completament instal.lat  H11

P- 93

(NORANTA EUROS)

€115,00uEEN1N002 Unitat terminal amb filtre absolut DA05 amb boca de connexió circular horitzontal, amb xapa d'acer
lacat RAL 9010 amb pressa per comprovació d'estanqueitat de filtre per cabal de 330 m3/h
completament instal.lat . h11

P- 94

(CENT QUINZE EUROS)

€4.800,00uEEN1N003 Gestió i control de climatització format per valvules de tres vies, medidors de cabals, sonda de
desplaçament de consigna, sonda combinada de temperatura i humitat, presostet diferencial per
l'aire, actuadors rotatius, convertidors de frequència, regulador amb microprocessador
programable, segons esquema i memòria de projecte

P- 95

(QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS)

€115,00uEEN1N03 Unitat terminal amb filtre absolut DA06 amb boca de connexió circular horitzontal, amb xapa d'acer
lacat RAL 9010 amb pressa per comprovació d'estanqueitat de filtre per cabal de 210 m3/h
completament instal.lat . H11

P- 96

(CENT QUINZE EUROS)

€115,00uEEN1N04 Unitat terminal amb filtre absolut DA07 amb boca de connexió circular horitzontal, amb xapa d'acer
lacat RAL 9010 amb pressa per comprovació d'estanqueitat de filtre per cabal de 570m3/h
completament instal.lat . H11

P- 97

(CENT QUINZE EUROS)

€4.075,77uEEU22100DJ9V Kit Hidrónico montado dentro del equipo compuesto por 2 BOMBAS con change over automático y
rotación programada, DEPÓSITO de acumulación (capacidad y curvas de las bombas disponible
en la doc. técnica) incluyendo manómetro, vaso de expansión, válvula de desagüe, de retención,
de control de caudal y de seguridad.

P- 98

(QUATRE MIL SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€460,93uEEU4U030 dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió d'1' de D, col.locat roscat

P- 99

(QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€1.223,23uEEU4U035 dipòsit d'expansió tancat de 425 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió d'1' de D, col.locat roscat

P- 100

(MIL DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

€137,23uEEV26E4V Termòstat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, selector de 3 velocitats ventilador, amb
accessoris de muntatge, muntat i connectat

P- 101

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

€215,84uEEZ51110 Humidificador de vapor per climatitzador de quirófanos de 5 kg/h, amb valvula de desigua, control
per microprocesador amb visualitzador LCD, i carga eléctrica equilibrada en tot moment, i
resistencies modulades per un relé estatic síncrone.

P- 102

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

€14,76mEF115222 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3/4´´, segons la norma DIN 2440 ST-35,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 103

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

€18,53mEF116222 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´, segons la norma DIN 2440 ST-35,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 104

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

€24,62mEF117222 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/4, segons la norma DIN 2440 ST-35,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 105

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

€29,33mEF118222 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons la norma DIN 2440 ST-35,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 106

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
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€40,38mEF119222 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la norma DIN 2440 ST-35,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 107

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

€47,60MEF11A222 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´1/2, segons la norma DIN 2440 ST-35,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 108

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

€57,64mEF11B222 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la norma DIN 2440 ST-35,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 109

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

€73,74mEF11D222 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 4´´, segons la norma DIN 2440 ST-35,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 110

(SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€92,03mEF11E222 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 5´´, segons la norma DIN 2440 ST-35,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 111

(NORANTA-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)

€14,27mEF52A3B2 Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 112

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

€4,41mEFC13A22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 113

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

€5,24mEFC14C25 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

P- 114

(CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

€6,04mEFC15C25 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

P- 115

(SIS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

€7,16mEFC16C22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 116

(SET EUROS AMB SETZE CENTIMS)

€10,97mEFC17C25 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

P- 117

(DEU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

€9,95mEFQ3F7M1 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de
22 mm de diàmetre exterior, de 20,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0
de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

P- 118

(NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€10,10mEFQ3F9M1 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de
28 mm de diàmetre exterior, de 21,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 30 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0
de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

P- 119

(DEU EUROS AMB DEU CENTIMS)

€12,11mEFQ3FAM1 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de
35 mm de diàmetre exterior, de 21,5 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 37 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0
de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

P- 120

(DOTZE EUROS AMB ONZE CENTIMS)
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€17,95mEFQ3FDR1 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de
54 mm de diàmetre exterior, de 28,5 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 56 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0
de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

P- 121

(DISSET EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€21,70mEFQ3FER1 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de
60 mm de diàmetre exterior, de 29,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 62 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0
de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

P- 122

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€24,38mEFQ3FGR1 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de
76 mm de diàmetre exterior, de 30,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 78 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0
de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

P- 123

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

€27,17mEFQ3FJR1 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de
89 mm de diàmetre exterior, de 30,5 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 91 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0
de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

P- 124

(VINT-I-SET EUROS AMB DISSET CENTIMS)

€45,69mEFQ3FMV1 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de
140 mm de diàmetre exterior, de 37,5 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 143 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació
BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

P- 125

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€9,39mEFQ3N6M1 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 18 mm de diàmetre
exterior, de 19 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 20 mm,
amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment

P- 126

(NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

€9,90mEFQ3N7M1 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 22 mm de diàmetre
exterior, de 19 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 24 mm,
amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment

P- 127

(NOU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

€11,24mEFQ3N9M1 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 28 mm de diàmetre
exterior, de 19 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 30 mm,
amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment

P- 128

(ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

€12,28mEFQ3NAM1 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 35 mm de diàmetre
exterior, de 19 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 37 mm,
amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment

P- 129

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

€17,71mEFQ3NBM3 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 42 mm de diàmetre
exterior, de 19 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 44 mm,
amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau de
dificultat alt i col.locat superficialment

P- 130

(DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

€1.297,91uEG145B03 Quadre general eléctric per climatització amb carcasa metàlica, ubicat dins de sala de màquines on
tant estarà les proteccións diferencials i magnetotèrmiques de totes les línees segons esquema
eléctric.

P- 131

(MIL DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
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€1.297,91uEG145B04 Quadre general eléctric per zona de treball amb carcasa metàlica, ubicat dins de sala de màquines
on tant estarà les proteccións diferencials i magnetotèrmiques de totes les línees segons esquema
eléctric.

P- 132

(MIL DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

€1,16mEG222711 Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat encastat

P- 133

(UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)

€59,26mEG2D9A0A Safata metàl.lica de reixeta d'acer galvanitzat, de 600 mm d'amplària, fixada amb suportsP- 134
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

€7,98mEG2DU080 Separador vertical de planxa per a safates metàl.liquesP- 135
(SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

€10,17mEG311B02 Alimentació maquinaria de clima amb conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x70 mm2, muntat superficialment

P- 136

(DEU EUROS AMB DISSET CENTIMS)

€1,95mEG313304 Alimentació electrica portes d'entrada automàtiques amb Conductor de coure de designació UNE
RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2, muntat superficialment

P- 137

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€1,95mEG313330 Alimentació electrica extractor sala tècnica amb Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2, muntat superficialment

P- 138

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€4,11mEG313502 Alimentació extractors lavabos amb conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar
de secció 3x6 mm2, muntat superficialment

P- 139

(QUATRE EUROS AMB ONZE CENTIMS)

€5,31mEG313602 Alimentació quadre d'aillament monofàsic amb conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tripolar de secció 3x10 mm2, muntat superficialment

P- 140

(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

€3,40mEG31P206 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent
al foc UNE-EN 50200, bipolar de secció 2x1,5 mm2, col.locat en tub

P- 141

(TRES EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€3,72mEG31Q206 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent
al foc UNE-EN 50200, tripolar de secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub

P- 142

(TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

€3,72mEG31Q306 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent
al foc UNE-EN 50200, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

P- 143

(TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

€5,82mEG31Q406 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent
al foc UNE-EN 50200, tripolar de secció 3x4 mm2, col.locat en tub

P- 144

(CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€8,72mEG31Q506 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent
al foc UNE-EN 50200, tripolar de secció 3x6 mm2, col.locat en tub

P- 145

(VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

€5,36mEG31V60A Alimentació quadre aillament trifàsic amb conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb neutre
fiador de 4x10 mm2 i col.locat en muntatge aeri entre suports

P- 146

(CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

€6,68mEG31X306 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent
al foc UNE-EN 50200, pentapolar de secció 5x2,5 mm2, col.locat en tub

P- 147

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
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€11,14mEG380707 Xarxa equipotencial en anell per connexió de parts metàl.liques i PE amb conductor de coure nu,
unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra

P- 148

(ONZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

€11,14mEG380708 Connexió de totes les parts metàl.liques de les obres amb Xarxa equipotencial en anell per
connexió de parts metàl.liques i PE amb conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

P- 149

(ONZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

€11,23uEG621GA2 Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastatP- 150
(ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

€14,69uEG621HD2 Commutador doble, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastatP- 151
(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€22,75uEG621HD2C34A Subministre i col.locació d'interruptor per apertura de porta de quirófanos, inclou tirada de línea i
canalització necessària, ajudes i proves de funcionament.

P- 152

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€11,25uEG638152C9MF Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà ref. 16523 de la sèrie SOL-Teide + ref. 16723 de la sèrie
SOL-Teide de BJC, muntada sobre caixa o bastidor

P- 153

(ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€38,46uEG638153C9MF Presa corrent,tipus (3P+T+N),16A/400V,a/tapa,preu mitjà,munt.caixa/bast.,P- 154
(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

€5.160,09uEGC53510 SAI trifàsic de 8 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un ondulador estàtic electrònic de 8 kVA
de potència, un rectificador-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass estàtic, by-pass de
manteniment, sistema de control a microprocessador, una bateria d'acumuladors de plom
estanca/hermètica per a una autonomia de 10 minuts a plena càrrega

P- 155

(CINC MIL  CENT SEIXANTA EUROS AMB NOU CENTIMS)

€24,96uEGDZ1103 Presa equipotencial montada encastadaP- 156
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

€85,59uEH212224 Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel.les d'alumini acabat
satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 1 de 36 W i diàmetre 26 mm amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma
rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i encastada

P- 157

(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

€120,61uEH2D5A42 Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 2 làmpades fluorescents
horitzontals de 18 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000
K i un grau de rendiment de color Ra=82, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158
mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip AF i col.locada encastada

P- 158

(CENT VINT EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

€257,43uEH2D5A44 Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar estanca per locals esterils, amb
portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió
d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb
reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

P- 159

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

€138,06uEH612324 Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2
h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment al sostre

P- 160

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SIS CENTIMS)

€68,11uEHB2113B Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i làmpada d'incandescència de 60 a 100 W, cos de
fosa d'alumini, IP-55 i muntada amb suport per a sostre

P- 161

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)
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€327,68uEJ12U0X1 Formació de dutxa a terra e 155x170 cm, amb formació de pendents amb morter de portland,
impermeabilitzacions amb làmina de cautxú butil d'1 mm de gruix, capa de morter i acabat amb
gres antilliscant.

P- 162

(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

€362,91uEJ14BB13 Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col.locat amb fixacions murals i
connectat a la xarxa d'evacuació

P- 163

(TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

€142,91uEJ18D313 Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, de 50 a 60 cm de llargària, de color blanc i
<=50 cm d'amplària, preu mitjà, col.locada amb suports murals

P- 164

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

€500,27uEJ18U011 Aigüera de planxa d'acer inoxidable, industrial de 80 x 45 cm, amb potes i fixacions murals,
totalment instal.lada a la xarxa d'evacuació

P- 165

(CINC-CENTS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

€124,37uEJ1AB21N Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior,
col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 166

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

€118,19uEJ22613A Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

P- 167

(CENT DIVUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)

€138,69uEJ23513A Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´

P- 168

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€338,23uEJ23C13A Aixeta amb accionador infraroig per a lavabo de classe termostàtica, mural, de llautó cromat, preu
mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i alimentació per bateries, muntat superficialment

P- 169

(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

€128,30uEJ23P131 Broc per a lavabo, de llautó cromat, muntat superficialment sobre taulell o aparell sanitari, preu
mitjà, amb entrada de 1/2´´

P- 170

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€22,06uEJ24A131 Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb
tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

P- 171

(VINT-I-DOS EUROS AMB SIS CENTIMS)

€152,01uEJ2A8129 Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1''1/4

P- 172

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB UN CENTIMS)

€109,88uEJ711783 Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster reforçat, de 200 l de capacitat, col.locat sobre bancada
d'obra de fàbrica de ceràmica

P- 173

(CENT NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

€1.307,10uEJAB1511 Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i
aïllament de poliuretà, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

P- 174

(MIL TRES-CENTS SET EUROS AMB DEU CENTIMS)

€66,91uEM11KD70 Detector de fum òptic analògic algorítmic amb microprocessador i direccionament digital de baix
perfil, cambra òptica extraible i reemplaçable, compensació algorítmica debruticia i algoritme per a
millorar la resistència davant de interferències electromagnètiques, doble led indicador amb visió
total i sortida per a pilot remot, sistema antirobo del capçal, microreixeta de protecció per ambients
bruts i contactes d'acer inoxidabl, material ABS color blanc. Precisa zócal base KZ700. Mòdel
KL731A de KILSEN. Totalment muntat i instal·lat.O similar equivalent.

P- 175

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

€622,15uEM12KIPX Programació del sistema de detecció i alarma contraincendis.P- 176
(SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
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€245,38uEM12KM71 Mòdul de control d'un llaç analògic direccionable, amb capacitat màxima de 125 detectors i 125
mòduls per a les centrals KSA702 i KSA705, model KAL701, amb sortides aïllades i
curtcircuitables. Totalment muntat i instal·lat.O similar equivalent.

P- 177

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

€75,45uEM14K450 Polsador manual d'alarma direccionable, mòdel KAL450 de la marca KILSEN, amb led indicador
d'estat i clau de proba, connexionat mitjançant terminals, possibilitats de muntatge encastat o
superfície. Material ABS color vermell. Dimensions: 87x87x20mm. Totalment muntat i instal·lat.O
similar equivalent.

P- 178

(SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

€50,51uEM15KR32 Retenedor electromagnètic, amb caixa d'acer superficial i polsador de desbloqueig, mòdel FE832.
Força de retenció: 50kg. Alimentació:24 Vdc - 2W. Índex de protecció: IP42. Es subministre amb
placa de retenció amb ròtula d'acer galvanitzat. Totalment muntat i instal·lat.O similar equivalent.

P- 179

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

€10,38uEM1ZUCDI Unitat de connexió a centraleta contraincendis general de l'hospital. Inclou cablejat i conduccions.
Totalment instal·lat i en correcte funcionament.

P- 180

(DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

€1.506,59uEM23EACI Kit de boca d´incendi equipada de 25 mm de diàmetre (BIE-25), marca EACI, model BIE25PEI-MV,
o similar equivalent. Segons norma EN 671-1. Format per armari vertical de mides 1.380x580x260
mm, en xapa d'acer inoxidable AISI 304, orificis d'anclatge, pretroquelat per a entrada de la
canonada. Amb portes de metacrilat de 6mm de gruix mateat a l'acid, amb tancament per
polsador-iman. Amb devanadera de xapa d'acer de 500 mm de diàmetre, pintada en vermell
epoxi-poliester RAL-3000. Alimentació axial. Manega semirigida segons norma EN-694 de 25 mm
amb connexió premsada en els extrems. Amb llança de triple efecte, vàlvula de bola de llautó
cromat, amb desmultiplicador. Amb manometre indicador de pressió. Amb compartiment per a
polsador, sirena i llum d'emergència, i compartiment per allotjar l'extintor. Totalment muntat i en
funcionament.

P- 181

(MIL CINC-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

€86,71uEM31EA3C Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat. Muntat
superficialment. Totalment muntat.

P- 182

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

€59,82uEM31EA6C Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, muntat
superficialment. Totalment muntat.

P- 183

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€125,26uEN3144F7 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb
cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

P- 184

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

€167,53uEN3164F7 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos
de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

P- 185

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

€262,67uEN3174F7 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/4'', de 16 bar de pressió nominal, amb
cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

P- 186

(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

€300,18uEN3184F7 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb
cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

P- 187

(TRES-CENTS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

€2.277,70uENN2U010 Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergibles (servei i reserva)
amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 65 mm, motor de 1,2 cv.Es per a un cabal de 24m3/h a
una altura d'elevacio de 5,8m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial submergible
cadascuna, sòcols de descàrrega i acoblament de les bombes, trapa de doble d'acces i jocs de
tubs-guia, instal.lada. Inclos quadre eléctric.

P- 188

(DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
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€500,46uENX12125 Grup de pressió d'aigua format per una bomba amb les seves proteccions hidràuliques segons
plànols, per a un cabal de 150 m3/h, com a màxim, alçada manométrica de 5,7 mca

P- 189

(CINC-CENTS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

€7.995,86uENX3U390 Circuit hidràulic per connexió de màquine refredadora i caldera, segons esquema de projecte, amb
valvuleria, bombes, filtres, manómetros , termómetros, antiretorns , valvues de tres vies, colectors
inclosos.

P- 190

(SET MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

€140,78M2EQ51P008 Cabines sanitàries prefebricades hidròfugues per zones humides a base de plafons de compacte
fenòlic de 13 mm de gruix i 1850 mm d'alçada i 1100 mm d'amplada, elevades 150 mm del
terra,amb potes. Inclou fulla batent de 80x185 cm, ( o 90x185 cm) de les mateixes característiques
descrites en la present partida. Barra superior estabilitzadora i potes. Cantells perimetrals pulits i
biselats per col·locar ferratges per penjar i de seguretat. Ferratges formats per tres bisagres d'acer
inoxidable amb espiga per apertura d'emergència i tanca amb indicador de lliure/ocupat. Tot
segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent medis auxiliars i material necessari per
a deixar la partida completament finalitzada.

P- 191

(CENT QUARANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

€92,36m3ER3P1211 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a granel, amb mitjans manualsP- 192
(NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

€69,69mF6A1U040 Reixat de 2 m d'alçària, de malla d'acer galvanitzat i plastificat 200x50 mm i 50x50 de pas de malla i
diàmetre 5 mm, amb doblegat longitudinal, muntants de tub d'acer galvanitzat i plastificat i
accessoris de fixació, col.locats cada 2,70 m sobre daus de formigó

P- 193

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€32,78uFJS2U010 Aspersor per a instal.lacions de reg per a un abast de 6,7 m a 2,5 bars, tipus T-Bird sèrie T-22 de
Rain-Bird o equivalent, instal.lat amb tobera

P- 194

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

€80,93m3FR3P3G11 Aportació i incorporació de sauló garbellat, a granel, amb mitjans manualsP- 195
(VUITANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€2,47m2FR716011 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %P- 196
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

€82,13m3K2142611 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 197

(VUITANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€11,28m2K2152511 Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col.ocades amb
morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 198

(ONZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

€6,54m2K2161511 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 199

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

€10,38m2K2183501 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 200

(DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

€7,22m2K2183651 Arrencada de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 201

(SET EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

€9,02m2K2194721 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 202

(NOU EUROS AMB DOS CENTIMS)

€6,77uK21A1011 Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P- 203

(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
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€4,51uK21A3011 Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P- 204

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

€6,77m2K21AXG01 Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P- 205

(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€245,66uK21E1D11 Arrencada d'instal.lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal.lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P- 206

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

€20,72uK21E3011 Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidorP- 207
(VINT EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

€1,04mK21G2011 Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 208

(UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

€3,11uK21H1011 Arrencada de llum superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidorP- 209
(TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)

€254,95uK21J1011 Arrencada d'instal.lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de
100 m2 de superfície servida per la instal.lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

P- 210

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€15,93uK21JB111 Arrencada de inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 211

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€17,59uK21JD111 Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 212

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

€14,54uK21JG111 Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 213

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

€25,90uK21JJ01A Desmuntatge d'escalfador d'aigua, accessoris i desconnexió de les xarxes d'aigua, amb mitjans
manuals i aplec per a posterior aprofitament

P- 214

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

€10,97m3K2R5XG01 Transport de residus a gestor autoritzat, per valorització de formigó, maons, teules i materials
ceràmics, amb contenidor

P- 215

(DEU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

€10,97m3K2R5XG02 Transport de residus a gestor autoritzat, per valorització de fusta, vidre i plàstic, amb contenidorP- 216
(DEU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

€10,97m3K2R5XG03 Transport de residus a gestor autoritzat, per valorització de metalls (inclosos els seus aliatges),
amb contenidor

P- 217

(DEU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

€10,97m3K2R5XG04 Transport de residus a gestor autoritzat, per valorització de materials de construcció a base de guix,
amb contenidor

P- 218

(DEU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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€34,93M2K84APN03 Fals sostre registrable fonoabsorvent tipus Amstrong, recolzades i de cantonada recta, de
superfície llisa, per a perfilaries sèrie 24 i 35. Plaques doblegades d'acer galvanitzat, postpintades
amb aplicació electrostàtica de pintura en pols poliester i polimeritzat en forn a 200 graus, amb
capa de 60 micres, color blanc o a escollir. Estructura de suport composta per perfils primaris
d’acer galvanitzat de 38 mm d’alçada i 24 o 35 mm de base, amb distanciadors interiors per
mantenir una correcta modulació, p.p. peça de canvi en fals sostre d'acer inoxidable de 15 cm
d'ample i 1.5 mm d'espessor, i remat perimetral amb paret amb perfileria d'acer galvanitzat ocult,
fixada mecànicament. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent el suministre
de materials, treballs i medis auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.

P- 219

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€7,20uKY031000 Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamantP- 220
(SET EUROS AMB VINT CENTIMS)

€31.340,66PAPPA000SS PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, EN BASE A
L'ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT.

P- 221

(TRENTA-UN MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

€2.943,91PAPPAU0001 Partida alçada d'abonament integre en concepte d'ajudes de paleta  a la instal.lació de sanejamentP- 222
(DOS MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

€5.000,00PAPPAU0002 Partida alçada d'abonament integre en concepte d'ajudes de paleta a les instal.lacions de
fontaneria, gasos medicinals i protecció contraincendis

P- 223

(CINC MIL EUROS)

€6.500,00PAPPAU0003 Partida alçada d'abonament integre en concepte d'ajudes de paleta a les instal.lacions d'electricitat
i enllumennat, veu i dades, i protecció i seguretat

P- 224

(SIS MIL CINC-CENTS EUROS)

€4.500,00PAPPAU0335 Partida alçada d'abonament integre en concepte d'ajudes de paleta a les instal.lacions de
climatització i ventilació i resta d'industrials

P- 225

(QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS)

€2.000,00paPPAUU003 Partida alçada connexionat a la xarxa existent P- 226
(DOS MIL EUROS)

€714,26paPPAUU017 Partida alçada connexionat a la xarxa existent P- 227
(SET-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

€18.000,00paPPAUU333 Partida alçada connexionat a la xarxa existent d'electricitatP- 228
(DIVUIT MIL EUROS)
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P-1 1652XG07 m2 Trasdossat de cartró-guix directe realitzat amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat sistema
'PLACOPLATRE' o equivalent formada per mestres col·locades cada 60 cm fixades al soport
mecànicament. Aplacat vertical format per una placa de guix laminat de 13 mm de gruix.
Inclòs p.p. de pasta i cinta per juntes, visos i fixacions.
Totalment acabat.
Criteri d'amidament: m2 realment executats.

21,89 €

Altres conceptes 21,89000 €

P-2 1652XG09 m2 Envà de cartró-guix amb doble aplacat rf de 13 mm de gruix, realitzat amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat sistema 'PLACOPLATRE' o equivalent, amb perfileria d'amplada 48
mm, col.locats cada 40 cm, fixats mecànicament, aïllament amb panell en rotlle de llana
mineral de vidre no hidròfila sense recobriment, de 65mm de gruix, mod 'Panel Acustic en
rollo' de Ursa o equivalent, amb valors de resistencia tèrmica 1.80 m2k/w i absorció acústica
0.65, segons assaigs, subministrat en rotlles de 400 mm d'amplada, col·locat sense adherir.
Inclosa banda autoadhesiva col·locada com a banda de separació a canals per estanquitat i
aïllament. doble aplacat vertical per les dues cares amb plaques de guix laminat resistents al
foc de 13 mm de gruix , fixades mecànicament, inclòs p.p. de pasta i cinta per juntes, visos i
fixacions. Totalment acabat.
Criteri d'amidament:
-En envans:
- obertures <= 2,00 m2: no es dedueixen
- obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: es dedueixen el 50%
- obertures > 4,00 m2: es dedueixen el 100%

83,94 €

Altres conceptes 83,94000 €

P-3 19C11312 m2 Paviment de terratzo llis fosc de gra petit, de 30x30 cm, classe 1a, preu superior, col.locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre
capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaix, polit i abrillantat

39,80 €

Altres conceptes 39,80000 €

P-4 1A21U453 m2 Fusteria interior amb rebestiment de resines fenòliques, amb porta de fulla batent de fusta de
40 mm de gruix, d'una llum de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment per a
paredó, fulla batent i tapajunts de fusta

339,92 €

Altres conceptes 339,92000 €

P-5 4215XG01 m2 Enderroc de coberta de panells tipus sandvitx de doble xapa nervada, inclosos careners,
aiguafons, remats laterals, trobades amb paraments, etc., amb mitjans manuals i sense
aprofitament del material desmuntat, inclosa la neteja i retirada de runa a peu de càrrega,
sense transport a l'abocador i amb p.p. de mitjans auxiliars.

9,34 €

Altres conceptes 9,34000 €

P-6 DE83FXSUP u Reforços per fixar als paraments els elements necessaris 1.582,53 €

Altres conceptes 1.582,53000 €

P-7 E2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 9,45 €

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 8,76000 €

Altres conceptes 0,69000 €

P-8 E511XG01 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera, provinents de reciclatge, de 16 a 32
mm de diàmetre de 10 cm de gruix, col.locat sense adherir

10,54 €

B0351000 t Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm 5,75843 €

Altres conceptes 4,78157 €

P-9 E561U001 m2 Lluernari de placa de policarbonat cel.lular de 10 mm de gruix, amb suports de perfil d'alumini
i junts d'estanquitat, col.locat

97,10 €
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B56ZU001 u Part proporcional d'elements auxiliars per a fixacio de plaques de policarbonat cel.lular 3,80000 €

B56EU001 m Perfil d'alumini anoditzat i junts d'estanquitat per a suport de plaques de policarbonat 8,36000 €

B56ZU002 m Perfils de policarbonat per a tancament de alveols de plaques, de 8 a 10 mmm de grui 2,21000 €

B0CAU001 m2 Placa de policarbonat cel.lular de 10 mm de gruix, amb tractament per a absorcio de l 25,98000 €

Altres conceptes 56,75000 €

P-10 E5Z15N40 m2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm
de gruix mitjà

17,10 €

Altres conceptes 17,10000 €

P-11 E5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3
cm de gruix, amb acabat remolinat

11,95 €

Altres conceptes 11,95000 €

P-12 E5ZD1G0U m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, col.locada amb morter asfàltic 10,19 €

B0FG3JA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de c 1,12455 €

Altres conceptes 9,06545 €

P-13 E5ZH4DQ4 u Bunera de pvc rígid de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava, col.locada amb fixacions
mecàniques

54,74 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàme 1,08000 €

B5ZH4DQ0 u Bunera  de pvc rígid, de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava 26,61000 €

Altres conceptes 27,05000 €

P-14 E635U030 m2 Panell sandvitx metàl.lic autoportant amb aillant de llana de roca fonoabsorvent tipus
HIPERTECROOFSOUND de 50mm de gruix i 1m d'amplada fixat a les corretges de suport
mitjaçant fixacions mecàniques cada 65cm.

53,46 €

B0C5U004 m2 Panell sandwich de 40 mm de gruix format per dues planxes llises d'acer galvanitzat 33,97800 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,24000 €

Altres conceptes 19,24200 €

P-15 E66AU005 m2 Divisòria amb vidre d'opacitat regulable tipus dreamglass, de 13 mm de gruix, inclòs ''U''
d'alumini de remat superior i inferior, inclós porta batent del mateix material, tot els ferraments
d'acer inoxidable.

373,94 €

B0CVU015 m2 Divisòria amb vidre d'opacitat regulable Dreamglass 247,80000 €

Altres conceptes 126,14000 €

P-16 E713Y6U7 m2 Membrana de dues làmines de densitat superficial 6.4 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i làmina de
betum modificat LBM (SBS)-24-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2,
adherides entre elles amb oxiasfalt i col.locades sobre làmina separadora

23,52 €

B7117090 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 24-FP amb armadura de feltre de 5,63200 €

B7117060 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 24-FV amb armadura de feltre de 3,35500 €

B7B11700 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 70 a 90 g/m2 0,84000 €

B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 1,14000 €

Altres conceptes 12,55300 €

P-17 E7B11E0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a 190 g/m2, col.locada no
adherida

3,03 €

B7B11E00 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 140 a 190 g/m2 1,36400 €

Altres conceptes 1,66600 €

P-18 E7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col.locada no adherida 1,35 €
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B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 0,16500 €

Altres conceptes 1,18500 €

P-19 E7C21331 m2 Aïllament amb plaques de poliestirè extruït, tipus II segons UNE 92-115 i classe 0,028, de 30
mm de gruix, amb cara llisa i cantell encadellat, col.locades sense adherir

10,34 €

B7C21330 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 30 mm de gruix i resistència a co 7,45500 €

Altres conceptes 2,88500 €

P-20 E7CPA800 m2 Panell prefabricat sandwich de plancha perforada prelacada de 0,8 mm de gruix, llana de
roca amb vel protector interior i plancha prelacada llisa d'1mm de gruix, de 80 mm gruix, en
panell de 450x3000 mm, amb material auxiliar de col.locació, tipus IPAMODUL 80 d'Acústica
Integral o equivalent, col.locat

106,24 €

B7CPA800 m2 Panell absorbent prefabricat sandwich de plancha perforada prelacada de 0,8 mm de 79,57950 €

Altres conceptes 26,66050 €

P-21 E81131E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat

21,00 €

Altres conceptes 21,00000 €

P-22 E825XG01 m2 Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb rajola ceràmica
premsada esmaltada, de dimensions 20x20 cm, col.locat a junta correguda de gruix 1 mm
amb llana dentada massissant tota la peça amb morter adhesiu . Inclosa beurada hidròfuga
de color, protecció i reposició de peces malmeses, creuetes per formació de junts i segellat
de les possibles perforacions per col.locació de sanitaris o altres amb massilla de poliuretà
elàstica ,  mermes incloses en el preu.
Criteri d'amidament:
- obertures <= 1,00 m2: no es dedueixen
- obertures > 1,00 m2 i <= 2,00 m2: es dedueix el 50%
- obertures > 2,00 m2: es dedueix el 100%

28,34 €

B9CZX201 kg Beurada hidròfuga de color tipus 'eurocolor flex' de fixcer o equivalent, 0,57120 €

B0FHXG01 m2 Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb rajola cer 13,10100 €

B071A102 kg Morter adhesiu tipus 'fixagres flex' de fixcer o equivalent 2,99880 €

Altres conceptes 11,66900 €

P-23 E82ZXA01 m Conducte de pas vertical instal·lacions  amb  secció circular 47,96 €

B82ZXA01 ml Cantonera d'alumini anoditzat plata mate amb  forma de quart de cercle i  radi variable 41,67000 €

B0711000 kg Morter adhesiu 0,13000 €

Altres conceptes 6,16000 €

P-24 E83B61GE m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra calcària nacional, amb
una cara buixardada, preu alt, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu
alt, de 30 mm de gruix i 1250 cm2, com a màxim, col.locada amb ganxos i morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

150,53 €

B9CZ1000 kg Beurada blanca 0,35235 €

B83Z1100 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 2,60000 €

B0G17B0D m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada preu alt, de 30 mm de gruix amb for 84,70870 €

Altres conceptes 62,86895 €

P-25 E83LXG04 M2 Revestiment vertical interior amb placa 'RSN' de resina fenòlica compacte tipus 'ARPA'
equivalent, color estandar a escollir segons mostres, de 8 mm de gruix, d'alçada màxima
3.00 m i especejament segons projecte, realitzacio de juntes entre plaques amb galze, i
remats amb perfils d'alumini anoditzat. Inclou enllatat de resina compacte tipus fenòlic de
6mm de gruix fixades mecànicament a parament i mecanitzatzats per passos d'instal.lacions,
i segellat de junts i petit material. Inclosos si es necessari, perfils de remat superior i inferior
tipus L en alumini anoditzat ò lacat, i perfil fixat al soport per elevació de la placa per la
realització de mitges canyes. Totalment col·locat. Criteri d'amidaments buit per ple.

140,47 €
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B0D3X101 m3 Llata de resina compacte tipus fenòlic de 6mm de gruix 3,95127 €

B0CVXG04 m2 Revestiment vertical interior amb placa 'RSN' de resina fenòlica compacte tipus 'ARPA 96,21700 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,44044 €

Altres conceptes 39,86129 €

P-26 E8425BAA m2 Cel ras de plaques de fibres minerals de cara vista, fonoabsorbents, preu superior, de
120x60 cm sistema desmuntable amb entramat vist i suspensió autoanivelladora de barra
roscada

34,84 €

B84ZA1B0 m2 Entramat metàl.lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, preu superio 2,71000 €

B8425BA0 m2 Placa de fibres minerals fonoabsorbent de cara vista, preu superior, de 120x60 cm, pe 22,84800 €

Altres conceptes 9,28200 €

P-27 E844XG05 m2 Cel ras amb plaques de guix laminat hidròfug per a revestir de 13 mm de gruix tipus
'PLACOPLATRE' o equivalent, sistema fix amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora
de barra roscada, inclòs perfils perimetrals de remat, tractament de juntes i banda
d'estanquitat. Inclòs formació de forats. Caracteristiques tècniques: resistencia al foc M1,
coeficient de conductivitat 0,18W/mk.
Criteri d'amidament:
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.

29,88 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,59220 €

B0CC3H00 m2 Placa de guix laminat antihumitat de 13 mm de gruix 6,72100 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,81260 €

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ra 3,45000 €

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques 0,33150 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,20000 €

Altres conceptes 16,77270 €

P-28 E86AU020 m2 Folrat de paraments verticals amb malla d'acer inoxidable, AISI 304, d'1mm de gruix,
acabada polida, col.locada amb fixacions

149,24 €

B4R11061 kg Malla d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, col.locada sobre perfils conf 90,62500 €

Altres conceptes 58,61500 €

P-29 E86BA010 m Remat d'acer galvanitzat color plata mat, format per perfil en 'L' de desenvolupament 40mm,
amb un plec, gruix 1.2 mm, col·locat amb massilla adhesiva monocomponent de poliureta de
elasticitat permanent .

7,77 €

B0CHA010 m Perfil en 'L' de desenvolupament 40mm, amb un plec, gruix 1.2 mm, anoditzat plata m 3,21000 €

B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 1,14200 €

Altres conceptes 3,41800 €

P-30 E881P160 m2 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col.locat a la estesa
sobre paraments sense revestir i acabat amb granulat projectat

27,69 €

B881A000 kg Granulat per a projectar sobre morter monocapa, de pedra calcària, de 5 a 9 mm de gr 1,49940 €

B8816100 kg Morter monocapa de ciment i additius amb granulat seleccionat per a acabat granulat 7,72065 €

Altres conceptes 18,46995 €

P-31 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior d'arrebossat ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

5,07 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,98000 €

Altres conceptes 3,09000 €
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P-32 E923RG91 m2 Subbase de grava procedent de granulats reciclats de formigó, de 20 cm de gruix i grandària
màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

8,27 €

B033RJ00 t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 3,00000 €

Altres conceptes 5,27000 €

P-33 E9361560 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 10 cm

13,87 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,17588 €

Altres conceptes 7,69412 €

P-34 E93AXA03 m2 Recrescuda i anivellament dels forjats pel suport de paviments, de 3-4 cm de gruix, amb
formigó lleuger d'alta resistència sense granulat, d'alta resistència térmica, autonivellant,
compost de poliestiré expandit, aigua i ciment, , elaborat i aplicat amb bomba. Inclosa
l'estesa i anivellament amb aparells adequats de mesura. Totalment col·locat.

15,08 €

Altres conceptes 15,08000 €

P-35 E9B212HK m2 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de preu alt, de 40 mm de
gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

75,77 €

B0G11C04 m2 Pedra gres serrada i sense polir preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les qua 47,63850 €

Altres conceptes 28,13150 €

P-36 E9DBU210 m2 Paviment antilliscant de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, preu alt, de 26 a
45 peces/m2, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu

39,39 €

B0FHU210 m2 Rajola de gres extruït antilliscant esmaltat de forma rectangular, de 26 a 45 peces/m2, 14,53500 €

B0712000 kg Morter amb resines sintètiques per a junts d'enrajolats de gres 1,33200 €

B0711000 kg Morter adhesiu 1,82000 €

Altres conceptes 21,70300 €

P-37 E9Z5XG01 M Tapajunts de paviment, per a junt de 20 mm d´amplària mitja, amb perfil especial de
protecció i decoració dels cantells de llautó, amb una H=6 mm i L=2.50 m, tipus
'Schiene-Basic-MBS' de 'Schlüter' o equivalent, col·locant prèviament el suport.

14,35 €

B9Z5XG01 ml Perfil  de llautó, amb una h=6 mm i l=2.50 m, tipus 'SCHIENE-BASIC-MBS' de 'SCHLÜ 6,45000 €

Altres conceptes 7,90000 €

P-38 EABGXAAA u (P5B)- Porta automàtica tipus 'Manusa Hermetica' o equivalent, corredissa 'Injectada' de
obertura lateral, fulla amb espiell, acabat en acer inoxidable AISI 316 mate, de mides: ample
total 1440 mm, pass lliure 1400 mm, altura total 2220 mm i altura lliure 2040 mm. Està
formada pels següents elements:
- Marc perimetral hermètic 'EPDM KHHE01AI', de perfil d'alumini extruit de 3 mm de gruix,
acabat anoditzat negre. Inclos junt de goma per fulla hermètica.
- Fulla mòbil corredissa C40H de 40 mm de gruix i dimensions totals de 4060x1440mm,
amb interior amb nucli aisllant de poliuretà injectat densitat 50 Kg/m3, DM de 4 mm i acabat
mitjançant làmines d'acer inoxidable AISI 316 mate de 1 mm de gruix amdós costats.
- Finestra de mides 1440x1850mm enrasada amb la fulla de la porta, amb vidre amb cambra
6/28/6.
-Tirador d'acer inoxidable a ambdós costats de la porta de 800 mm d'alçada, tipus 'C40
KYHH01', per facilitar l'obertura i tancament de la porta en cas de tall de la tensió elèctrica.
- Dos motors trifàsics amb tecnologia VVVF, tipus 'Operador Bravo' de MANUSA o
equivalent, lliures de manteniment i cobertor constrüit amb perfil d'alumini extrusionat de 180
mm de alçada, 180 mm de fondària i 2950 mm de longitud, acabat anoditzat simil inox. Inclou
sistema d'emergència antipànic per obertura atumàtica en cas de tall de fluit elèctric.
- Selector de maniobra model 'Optima EMSM03' amb sis modes d'operacions: obert, tancat,
automàtic, sortida, obertura reduida i mode farmàcia.
- Guia inferior regulable.
- Joc de fotocèl.lula complet, model 'EDFM01'.
- Dos polsadors d'obertura interior-exterior, model 'JUNG EMPA 06'.
Totalment instal.lada,connectada i comprovada, amb instal.lació completa per col.locació de
la porta sobre divisòries lleugeres, segon detall de planols de projecte. Inclosos transports,
dietes i desplaçaments. Totalment col.locada.

4.997,86 €

EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA FRANCA DE L´HOSPITALET

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 19/6/2009 Pàg.: 6

BAUXA019 u (PC-14)- Porta automàtica tipus 'Manusa Hermetica' o equivalent, corredissa 'Injectad 3.946,21850 €

Altres conceptes 1.051,64150 €

P-39 EAF2129D u (Fe5b)Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscil·lant, per a un buit d'obra aproximat de 60x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

127,36 €

BAF2129D m2 Finestra d'alumini anoditzat, per a col.locar sobre bastiment de base, amb una fulla bat 101,47140 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 2,97000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,03440 €

Altres conceptes 21,88420 €

P-40 EAF2837C u (FE1)Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

325,77 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,28000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,89640 €

BAF2847C m2 Finestra d'alumini anoditzat, per a col.locar sobre bastiment de base, amb dues fulles 275,90400 €

Altres conceptes 42,68960 €

P-41 EAF2867C u (FE2)Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 180x160 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

450,40 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 6,60000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 2,24120 €

BAF2867C m2 Finestra d'alumini anoditzat, per a col.locar sobre bastiment de base, amb dues fulles 389,74500 €

Altres conceptes 51,81380 €

P-42 EAF2C19C u (Fe5a)Fulla fixa d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 60x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210

82,25 €

BAF2C19C m2 Fulla fixa d'alumini anoditzat, per a col.locar sobre bastiment de base, per a un buit d'o 59,66460 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 2,97000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,03440 €

Altres conceptes 18,58100 €

P-43 EAF2XA24 u (FE-4) Balconera d'alumini anoditzat plata de gruix 15 micres tipus TECHNAL o equivalent
amb perfil recte, col.locada sobre bastiment base, per a un buit d'obra de 4,06X0,80 cm.
Elaborada amb perfils d'alumini de primera fusió extrusionat, aleació 6063 T-5. Amb rotura de
pont tèrmic en marc i en fulla de poliamida de 16 mm. Secció de marc de 55 mm, secció de
fulla de 60 mm i gruix de perfil de 1,6 mm segons normativa 'EURAS EWAA', junta de burlete
d'estaqueïtat interior, central i junts d'envidrament en EPDM, cambra europea i
homologacions segons resultat d'assaig com:

- Permeabilitat a l'aire: classe 4 (A3)
- Estanqueïtat a l'aigua: classe E900 (E4)

1.173,97 €
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- Resistència al vent: classe C5 (V4)

Inclosa ferramenta formada per frontisses, maneta en alumini plata, tapetes interiors de perfil
recte, amb el mateix acabat de la fusteria, amb la forma convenient en funció de l'encontre
on  es trobi, i p.p. de segellats.

El conjunt es composa per un element porta oscil.lo-batent de 95x220 cm.

BAF2XA22 u (BX-3) Balconera d'alumini anoditzat plata de gruix 15 micres tipus TECHNAL o equiv 975,00000 €

Altres conceptes 198,97000 €

P-44 EASA72SF u (PE-1) Porta  metàl.lica, EI2-C 60, corredissa accionada mecànicament preu alt , col.locada 2.055,67 €

BASA72SF u Porta tallafocs metàl.lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 180x210 c 1.895,00000 €

Altres conceptes 160,67000 €

P-45 EASAU010 u (PE-2/PE-3) Porta metàl.lica, EI2-C 60, corredissa accionada mecànicament preu alt ,
col.locada

2.596,45 €

BASAU010 u Porta tallafoc metàl.lica, EI2-C 60, d'una fulla batent per a una llum de 100x205 cm, pr 2.400,00000 €

Altres conceptes 196,45000 €

P-46 EB12U010 m MARQUESINA CASA ADO 107,02 €

BB12U010 m TEULA D'ACER ONDULADA 72,46000 €

Altres conceptes 34,56000 €

P-47 EC1GU120 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat incolors, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, de 6+6 mm de gruix, i cambra d'aire de 10 mm, col.locat amb llistó
de vidre sobre fusta, acer o alumini.

171,91 €

BC1GU120 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat incolors, amb classificació de resistèn 142,31000 €

Altres conceptes 29,60000 €

P-48 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre
50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

18,14 €

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,33000 €

BD13139B m Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de 2,17100 €

Altres conceptes 14,61900 €

P-49 ED111B41 m Desguàs de fan-coil amb tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 40
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

22,13 €

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 3,19000 €

BD13169B m Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de 3,97800 €

BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,05000 €

Altres conceptes 14,91200 €

P-50 ED111B61 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre
90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

22,13 €

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 3,19000 €

BD13169B m Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de 3,97800 €

BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,05000 €

Altres conceptes 14,91200 €

P-51 ED111B71 M Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre
110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

26,87 €
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BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 6,23000 €

BD13179B m Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de 5,27800 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,10000 €

Altres conceptes 15,26200 €

P-52 ED111B81 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre
63 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

20,39 €

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 2,24000 €

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 0,04000 €

BD13159B m Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de 3,32800 €

Altres conceptes 14,78200 €

P-53 ED31U010 u Registre per a instal.lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm,
instal.lat

29,49 €

BD31U010 u Registre per a instal.lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 20 12,93000 €

Altres conceptes 16,56000 €

P-54 ED3227DG u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal de PVC

30,45 €

BJ3227DG u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 3,11000 €

Altres conceptes 27,34000 €

P-55 ED3227DH u Desguàs sifònic per a pica , amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat
a un ramal de PVC

30,45 €

BJ3227DG u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 3,11000 €

Altres conceptes 27,34000 €

P-56 ED35UA30 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

83,59 €

BD35UA30 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a 59,43000 €

Altres conceptes 24,16000 €

P-57 ED35UA45 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 240x240 cm i 105 cm de fondària, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

771,56 €

BD35UA45 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 240x240 cm i 105 cm de fondària, p 680,00000 €

Altres conceptes 91,56000 €

P-58 ED5HU001 m Canal modular de drenatge de formigó polimèric sense pendent incorporada de 8,2 cm de
fondària, amb bastidor i reixa de fosa gris amb clavilla de retenció, muntat sobre base de
formigó HM-20/P/10/I

122,41 €

BD5HU001 m Canal modular de drenatge de formigó polimèric sense pendent incorporada de 8,2 c 74,73000 €

B0641070 m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, 6,57700 €

Altres conceptes 41,10300 €

P-59 ED7FP90T m Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, de D=160 mm, de PN 6 bar i SN4 (4kN/m2)
segons norma UNE-EN-53962, en llit de 10 cm de sorra

37,49 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,29000 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 6,32940 €

BD7FP9B0 m Tub de PVC de paret massisa per a clavegueró, de D=160 mm, de PN 6 bar i SN4 (4k 9,92500 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 2,07871 €

Altres conceptes 18,86689 €
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P-60 ED7FPA01 M Connexió a l'arqueta existent des de el pou de sanejament amb tub de PVC de paret
massisa, de D 200 mm, de PN6 i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962.

58,12 €

BD7FPAB0 m Tub de PVC de paret massisa per a clavegueró, de D=200 mm, de PN 6 bar i SN4 (4k 15,16250 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,50000 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 11,06490 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 11,01260 €

Altres conceptes 20,38000 €

P-61 ED7FPA0S M Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, de D 200 mm, de PN6 i SN4 (4kN/m2)
segons norma UNE-EN-53962, en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb
formigó

58,12 €

BD7FPAB0 m Tub de PVC de paret massisa per a clavegueró, de D=200 mm, de PN 6 bar i SN4 (4k 15,16250 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,50000 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 11,06490 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 11,01260 €

Altres conceptes 20,38000 €

P-62 EDKZHEB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

69,98 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 1,52200 €

BDKZHEB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 44,97000 €

Altres conceptes 23,48800 €

P-63 EE222BSH u Calentador elèctric, de 20 kW de potència calorífica, de fosa per a calefacció de 4 bar i 100
°C, com a màxim, muntada sobre bancada

2.091,02 €

BE222ASH u Caldera de gas natural amb cremador atmosfèric 20kW de potència calorífica, de fosa 1.493,83000 €

Altres conceptes 597,19000 €

P-64 EE415110 m Xemeneia circular de doble paret d'acer inoxidable, amb aïllament interior de llana de roca
d'alta densitat, de 125 mm de diàmetre nominal, unió amb acoblament estanc i muntada
superficialment

87,77 €

BEW44000 u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre 1,75560 €

BE415110 u Mòdul recte de 125 mm de diàmetre nominal, per a xemeneia circular de doble paret d 31,58000 €

Altres conceptes 54,43440 €

P-65 EE415510 m Xemeneia circular de doble paret d'acer inoxidable, amb aïllament interior de llana de roca
d'alta densitat, de 250 mm de diàmetre nominal, unió amb acoblament estanc i muntada
superficialment

146,05 €

BEW49000 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 2,53110 €

BE415510 u Mòdul recte de 250 mm de diàmetre nominal, per a xemeneia circular de doble paret d 60,81000 €

Altres conceptes 82,70890 €

P-66 EE42Q854 m Conducte llis autoconnectable circular planxa d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm i muntat superficialment

35,65 €

BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 6,52000 €

BE42Q851 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 12,11760 €

Altres conceptes 17,01240 €

P-67 EE52Q12A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió
baioneta, muntat adossat amb suports

30,27 €
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BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl.lic, preu alt 1,19000 €

BE52Q120 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, a 7,66000 €

Altres conceptes 21,42000 €

P-68 EE617642 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 25 mm de
gruix i muntat exteriorment

9,45 €

B7C943C0 m2 Feltre de llana de roca de 41 a 45 kg/m3 de 25 mm de gruix amb làmina d'alumini en l 3,95760 €

Altres conceptes 5,49240 €

P-69 EEA14650 u Col.lector solar térmic vidrat xx-sel, 2m2 actius (dim:2400x900x80mm), absorvidor en acer
inoxidable recubriment selectiu de crom AS+, vidre iow-iron, aillament de poliureta (lliure de
CFC).

2.030,39 €

BEA14650 u Regulació formada per intercambiador desmontable de plaques en acer inox per ACS 1.785,63000 €

BEAZ4000 u Suport per estació solar 0,00000 €

Altres conceptes 244,76000 €

P-70 EEA15000 u Estació solar de trasferencia de calor premuntada. composta per intercambiador termosoldat
de plaques en acer inox. AISI 316 per ACS, amb una potència de 20 kw, per un cabal de
1218 l/h.(amb aillament). 2 reguladors de cabal setter, per un rang de 10-40 l/m, de 1, en
llautò. Temp Max 130ºC, 2 grups de seguretat composats per vàlvula de seguretat i
manómetre. Inclou 4 claus de tall de 1, 4 vàlvules de buidat i connexió per sonda de
temperatura en circuit primari.Inclós quadre eléctric i aerotermo.

2.030,39 €

BEAZ4000 u Suport per estació solar 0,00000 €

BEA14650 u Regulació formada per intercambiador desmontable de plaques en acer inox per ACS 1.785,63000 €

Altres conceptes 244,76000 €

P-71 EEA15001 u 2 Grups de seguretat, coposats per vàlvula de seguretat i manómetre.(3bars circuit primari) 2.030,39 €

BEA14650 u Regulació formada per intercambiador desmontable de plaques en acer inox per ACS 1.785,63000 €

Altres conceptes 244,76000 €

P-72 EEA15002 u Regulació formada per intercambiador desmontable de plaques en acer inox per ACS per
una potencia de 45,32kw, per un acabal nominal de 3500 litres/h, amb sonda de temperatura,
12 sondes NTC, 9 sortides de rele, funció antigel i Sobretemperatura, 2 connexions per
contadors d'energia, Centraleta solar per acutuar sobre bombes de circuit primari, circuit
secundari, v3v i aerotermo, amb sondes correspondent. Contador d'aigua calenta amb
emisor d'impolsos. Aerotermo de dissipació. Pot max de 20,5 kw. Per un cabal de
funcionament de 900-2900 l/h.

3.599,14 €

BEA14650 u Regulació formada per intercambiador desmontable de plaques en acer inox per ACS 1.785,63000 €

Altres conceptes 1.813,51000 €

P-73 EEH1RSP1 u Planta enfriadora CLIMAVENETA de alta eficiencia NECS 302 de 70 kw de frio,R410A
aire/agua, o similiar, con sistema de control QuickMind que permite la instalación sin deposito
de inercia (instalaciones con mas de 2,5 litros/Kw), Con ventiladores axiales, equipada con 2
compresores scroll y 1 circuitos independientes, intercambiador de placas, refrigerante
ecológico R410a, versión standard.

18.602,01 €

BEH1RSP1 u Planta enfriadora CLIMAVENETA 302  de potencia 77 kw de alta eficiencia NECS R41 17.000,00000 €

Altres conceptes 1.602,01000 €

P-74 EEH1RSP2 u Planta enfriadora CLIMAVENETA de alta eficiencia NECS 604 de 154.4 kw de frio,R410A
aire/agua , o similar,con sistema de control QuickMind que permite la instalación sin deposito
de inercia (instalaciones con mas de 2,5 litros/Kw), Con ventiladores axiales, equipada con 2
compresores scroll y 1 circuitos independientes, intercambiador de placas, refrigerante
ecológico R410a, versión standard.

25.403,78 €
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BEH1RSP0 u Planta enfriadora CLIMAVENETA 604 de potencia 159.9 o similar de alta eficiencia N 23.303,77000 €

Altres conceptes 2.100,01000 €

P-75 EEJ14522 u Fan-coil horitzontal amb carcassa tipus cassete, amb ventilador centrífug, per a treballar en
sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 2,5 kW de potència frigorífica màxima i 1,3kW
de potència calorífica màxima, de 100 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació
monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i amb safata de recollida de condensats,
muntat superficialment al sostre

490,87 €

BEJ14522 u Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ve 406,92000 €

Altres conceptes 83,95000 €

P-76 EEJB2214 u Climatitzador horitzontal per cuina a un cabal d'aire de fins a 1674 m3/h, amb estructura de
perfils d'acer galvanitzat i panell sandwich de dues planxes d'acer galvanitzades i prelacades
amb aïllament tèrmo-acústic d'escuma de poliéste, 1 bateria d'aigua freda de fins a 9 kW i 1
batería d'aigua calenta de fins a 3,4 kW, potències totals en condicions ambientals
estàndard, per a 1 zona, 1 ventilador centrífug de doble turbina , alimentació monofàsica de
230 V, pressió disponible de 275 Pa i filtre d'aire de tipus pla, tot accessible des dels laterals i
des de sota de la màquina, col.locat encastat en fals sostre

2.550,32 €

Altres conceptes 2.550,32000 €

P-77 EEJB2215 u Climatitzador horitzontal per despatxos a un cabal d'aire de fins a 4200 m3/h, amb estructura
de perfils d'acer galvanitzat i panell sandwich de dues planxes d'acer galvanitzades i
prelacades amb aïllament tèrmo-acústic d'escuma de poliéste, 1 bateria d'aigua freda de fins
a 24,4 kW i 1 batería d'aigua calenta de fins a 8,4 kW, potències totals en condicions
ambientals estàndard, per a 1 zona, 1 ventilador centrífug de doble turbina , alimentació
monofàsica de 230 V, pressió disponible de 275 Pa i filtre d'aire de tipus pla, tot accessible
des dels laterals i des de sota de la màquina, col.locat encastat en fals sostre

8.661,15 €

Altres conceptes 8.661,15000 €

P-78 EEJB6211 u Climatitzador horitzontal zona de treball tot aire exterior per a un cabal d'aire de fins a 3000
m3/h, amb estructura de perfils d'acer galvanitzat i panell sandwich de dues planxes d'acer
galvanitzades i lacades amb aïllament tèrmo-acústic a base de cautxú d'alta densitat i
escuma de poliuretà, 1 bateria d'aigua freda de fins a 44,8kW d, i 1 bateria aigua calenta de
fins a 39 kw de potència total en condicions ambientals estàndard, per a 1 zona, 1 ventilador
centrífug de doble turbina i 1 motor de 3 velocitats, alimentació monofàsica de 230 V, pressió
disponible de 180 Pa i filtre d'aire de tipus pla f3,g9, tot accessible des dels laterals i des de
sota de la màquina, amb recuperació de calor

8.517,56 €

Altres conceptes 8.517,56000 €

P-79 EEJB6212 u Climatitzador horitzontal sindicats, recepció i garites passadís net tot aire exterior per a un
cabal d'aire de fins a 5000 m3/h, amb estructura de perfils d'acer galvanitzat i panell
sandwich de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament tèrmo-acústic a base
de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà, 1 bateria d'aigua freda de fins a 34,3kW d, i 1
bateria aigua calenta de fins a 36,1 kw de potència total en condicions ambientals estàndard,
per a 1 zona, 1 ventilador centrífug de doble turbina i 1 motor de 3 velocitats, alimentació
monofàsica de 230 V, pressió disponible de 180 Pa i filtre d'aire de tipus pla f3,g9, tot
accessible des dels laterals i des de sota de la màquina, amb recuperació de calor

7.373,33 €

Altres conceptes 7.373,33000 €

P-80 EEK1173B u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i
fixada al bastiment

22,44 €

BEK1173B u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat p 6,39000 €

Altres conceptes 16,05000 €

P-81 EEK11D3D u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 400x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment

32,63 €

BEK11D3D u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat p 15,84000 €

Altres conceptes 16,79000 €

P-82 EEK11KAB u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 600x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i

55,69 €
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fixada al bastiment

BEK11KAB u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat p 34,81000 €

Altres conceptes 20,88000 €

P-83 EEK97407 u Difusor circular d'alumini DA01 lacat blanc, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de
muntatge, per un cabal de 100 m3/h

51,07 €

BEK97400 u Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 300 mm de diàmetre 27,84000 €

Altres conceptes 23,23000 €

P-84 EEK97408 u Difusor circular d'alumini DA02 lacat blanc, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de
muntatge, per un cabal de 330 m3/h

51,07 €

BEK97400 u Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 300 mm de diàmetre 27,84000 €

Altres conceptes 23,23000 €

P-85 EEK97410 u Difusor circular d'alumini DA03 lacat blanc, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de
muntatge, per un cabal de 210 m3/h

51,07 €

BEK97400 u Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 300 mm de diàmetre 27,84000 €

Altres conceptes 23,23000 €

P-86 EEKP2411 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diametre 300 mm
d'alçària col.locada entre els conductes circulars

174,31 €

BEKP2410 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'a 142,34000 €

Altres conceptes 31,97000 €

P-87 EEKP6A11 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària
i 600 mm d'alçària col.locada entre els conductes

254,65 €

BEKP6A10 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'a 216,80000 €

Altres conceptes 37,85000 €

P-88 EEKP6D11 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària
i 700 mm d'alçària col.locada entre els conductes

278,97 €

BEKP6C10 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'a 239,34000 €

Altres conceptes 39,63000 €

P-89 EEKP6E11 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària
i 750 mm d'alçària col.locada entre els conductes

290,99 €

BEKP6D10 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'a 250,48000 €

Altres conceptes 40,51000 €

P-90 EEKQ2311 u Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d´acer galvanitzat de 300 mm
d´amplària i 150 mm d´alçària, col.locada

128,85 €

BEKQ2310 u Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d´acer galvanitzat de 300 mm 100,21000 €

Altres conceptes 28,64000 €

P-91 EEM3A612 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 300 mm de diàmetre i 950 m3/h de cabal
màxim d'aire, col.locat per montatge de superficie de plàstic

175,89 €

BEM3A610 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 250 mm de diàmetre i 1010 m3/h d 115,00000 €

Altres conceptes 60,89000 €

P-92 EEM3A613 u Extractor heliocentrífug per lavabos, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 60
m3/h de cabal màxim d'aire, col.locat per montatge de superficie de plàstic

175,89 €

BEM3A610 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 250 mm de diàmetre i 1010 m3/h d 115,00000 €

Altres conceptes 60,89000 €

P-93 EEN1N001 u Unitat terminal amb filtre absolut DA04amb boca de connexió circular horitzontal, amb xapa
d'acer lacat RAL 9010 amb pressa per comprovació d'estanqueitat de filtre per cabal de 625

90,00 €
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m3/h completament instal.lat  H11
Sense descomposició 90,00000 €

P-94 EEN1N002 u Unitat terminal amb filtre absolut DA05 amb boca de connexió circular horitzontal, amb xapa
d'acer lacat RAL 9010 amb pressa per comprovació d'estanqueitat de filtre per cabal de 330
m3/h completament instal.lat . h11

115,00 €

Sense descomposició 115,00000 €

P-95 EEN1N003 u Gestió i control de climatització format per valvules de tres vies, medidors de cabals, sonda
de desplaçament de consigna, sonda combinada de temperatura i humitat, presostet
diferencial per l'aire, actuadors rotatius, convertidors de frequència, regulador amb
microprocessador programable, segons esquema i memòria de projecte

4.800,00 €

Sense descomposició 4.800,00000 €

P-96 EEN1N03 u Unitat terminal amb filtre absolut DA06 amb boca de connexió circular horitzontal, amb xapa
d'acer lacat RAL 9010 amb pressa per comprovació d'estanqueitat de filtre per cabal de 210
m3/h completament instal.lat . H11

115,00 €

Sense descomposició 115,00000 €

P-97 EEN1N04 u Unitat terminal amb filtre absolut DA07 amb boca de connexió circular horitzontal, amb xapa
d'acer lacat RAL 9010 amb pressa per comprovació d'estanqueitat de filtre per cabal de
570m3/h completament instal.lat . H11

115,00 €

Sense descomposició 115,00000 €

P-98 EEU22100D u Kit Hidrónico montado dentro del equipo compuesto por 2 BOMBAS con change over
automático y rotación programada, DEPÓSITO de acumulación (capacidad y curvas de las
bombas disponible en la doc. técnica) incluyendo manómetro, vaso de expansión, válvula de
desagüe, de retención, de control de caudal y de seguridad.

4.075,77 €

BEU22100DJ8 u Kit Hidrónico montado dentro del equipo compuesto por 2 BOMBAS con change over 3.753,35000 €

Altres conceptes 322,42000 €

P-99 EEU4U030 u dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió d'1' de D, col.locat roscat

460,93 €

BEU4U030 u Dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, 403,18000 €

Altres conceptes 57,75000 €

P-100 EEU4U035 u dipòsit d'expansió tancat de 425 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió d'1' de D, col.locat roscat

1.223,23 €

BEU4U035 u Dipòsit d'expansió tancat de 425 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, 1.085,66000 €

Altres conceptes 137,57000 €

P-101 EEV26E4V u Termòstat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, selector de 3 velocitats ventilador, amb
accessoris de muntatge, muntat i connectat

137,23 €

BEV26E4V u Termòstat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, selector de 3 velocitats ventilador 98,35000 €

Altres conceptes 38,88000 €

P-102 EEZ51110 u Humidificador de vapor per climatitzador de quirófanos de 5 kg/h, amb valvula de desigua,
control per microprocesador amb visualitzador LCD, i carga eléctrica equilibrada en tot
moment, i resistencies modulades per un relé estatic síncrone.

215,84 €

Altres conceptes 215,84000 €

P-103 EF115222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3/4´´, segons la norma DIN 2440
ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

14,76 €

BFY11520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de 0,46000 €

B0A71A00 u Abraçadora metàl.lica, de 24 mm de diàmetre interior 0,16200 €

BFW11520 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 3/4´´, per a soldar 0,28800 €
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BF115200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 3/4´´, segons la norma DIN EN ISO 24 3,16200 €

Altres conceptes 10,68800 €

P-104 EF116222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´, segons la norma DIN 2440
ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

18,53 €

BFY11620 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de 0,70000 €

BFW11620 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 1´´, per a soldar 0,38700 €

BF116200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 1´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 4,85520 €

B0A71E00 u Abraçadora metàl.lica, de 32 mm de diàmetre interior 0,18000 €

Altres conceptes 12,40780 €

P-105 EF117222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/4, segons la norma DIN 2440
ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

24,62 €

BFY11720 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de 0,83000 €

BFW11720 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/4, per a soldar 0,61200 €

BF117200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 1´´1/4, segons la norma DIN EN ISO 2 5,77320 €

B0A71G00 u Abraçadora metàl.lica, de 42 mm de diàmetre interior 0,22750 €

Altres conceptes 17,17730 €

P-106 EF118222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons la norma DIN 2440
ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

29,33 €

BFY11820 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de 0,88000 €

B0A71H00 u Abraçadora metàl.lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,21000 €

BFW11820 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2, per a soldar 0,78600 €

BF118200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2 6,08940 €

Altres conceptes 21,36460 €

P-107 EF119222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la norma DIN 2440
ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

40,38 €

BFY11920 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de 1,25000 €

BFW11920 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´, per a soldar 1,25400 €

BF119200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 8,60880 €

B0A71K00 u Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,36000 €

Altres conceptes 28,90720 €

P-108 EF11A222 M Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´1/2, segons la norma DIN 2440
ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

47,60 €

BFY11A20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de 1,46000 €

BF11A200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2 10,05720 €

BFW11A20 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´1/2, per a soldar 3,15000 €

B0A71L00 u Abraçadora metàl.lica, de 75 mm de diàmetre interior 0,61830 €

Altres conceptes 32,31450 €

P-109 EF11B222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la norma DIN 2440
ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

57,64 €

BF11B200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 3´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 13,06620 €

BFW11B20 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 3´´, per a soldar 4,20000 €



EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA FRANCA DE L´HOSPITALET

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 19/6/2009 Pàg.: 15

B0A71M00 u Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interior 0,62500 €

BFY11B20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de 1,89000 €

Altres conceptes 37,85880 €

P-110 EF11D222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 4´´, segons la norma DIN 2440
ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

73,74 €

BFY11D20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de 2,73000 €

BF11D200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 4´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 18,79860 €

BFW11D20 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 4´´, per a soldar 7,69800 €

B0A71N00 u Abraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interior 0,67200 €

Altres conceptes 43,84140 €

P-111 EF11E222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 5´´, segons la norma DIN 2440
ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

92,03 €

B0A71Q00 u Abraçadora metàl.lica, de 140 mm de diàmetre interior 0,61000 €

BFY11E20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de 3,61000 €

BF11E200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 5´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 24,88800 €

BFW11E20 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 5´´, per a soldar 11,50200 €

Altres conceptes 51,42000 €

P-112 EF52A3B2 m Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per
capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

14,27 €

B0A71C00 u Abraçadora metàl.lica, de 28 mm de diàmetre interior 0,18400 €

BFW52AB0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar p 0,78600 €

BFY52AB0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 28 mm de 0,35000 €

BF52A300 m Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm 4,21260 €

Altres conceptes 8,73740 €

P-113 EFC13A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

4,41 €

BFYC1320 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 m 0,04000 €

BFC13A00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2,5 sego 0,76500 €

BFWC1320 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar 0,27600 €

B0A71600 u Abraçadora metàl.lica, de 16 mm de diàmetre interior 0,60000 €

Altres conceptes 2,72900 €

P-114 EFC14C25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

5,24 €

BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 m 0,05000 €

BFC14C00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segon 0,65280 €

BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar 0,30600 €

Altres conceptes 4,23120 €

P-115 EFC15C25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

6,04 €

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 m 0,08000 €

BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar 0,35100 €
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BFC15C00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segon 1,08120 €

Altres conceptes 4,52780 €

P-116 EFC16C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

7,16 €

BFYC1620 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 m 0,12000 €

BFC16C00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segon 1,77480 €

BFWC1620 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar 0,62400 €

B0A71E00 u Abraçadora metàl.lica, de 32 mm de diàmetre interior 0,75000 €

Altres conceptes 3,89120 €

P-117 EFC17C25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

10,97 €

BFYC1720 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 m 0,18000 €

BFC17C00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segon 2,85600 €

BFWC1720 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar 1,36200 €

Altres conceptes 6,57200 €

P-118 EFQ3F7M1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 22 mm de diàmetre exterior, de 20,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

9,95 €

BFYQF7M0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes 0,26000 €

BFQ3F7M0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'ac 5,35500 €

Altres conceptes 4,33500 €

P-119 EFQ3F9M1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 28 mm de diàmetre exterior, de 21,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 30 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

10,10 €

BFQ3F9M0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'ac 5,49780 €

BFYQF9M0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes 0,26000 €

Altres conceptes 4,34220 €

P-120 EFQ3FAM1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 35 mm de diàmetre exterior, de 21,5 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 37 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

12,11 €

BFQ3FAM0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'ac 7,02780 €

BFYQFAM0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes 0,35500 €

Altres conceptes 4,72720 €

P-121 EFQ3FDR1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 54 mm de diàmetre exterior, de 28,5 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 56 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

17,95 €

BFQ3FDR0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'ac 11,51580 €

BFYQFDR0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes 0,55500 €

Altres conceptes 5,87920 €

P-122 EFQ3FER1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 60 mm de diàmetre exterior, de 29,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 62 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

21,70 €
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BFQ3FER0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'ac 14,34120 €

BFYQFER0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes 0,72500 €

Altres conceptes 6,63380 €

P-123 EFQ3FGR1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 76 mm de diàmetre exterior, de 30,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 78 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

24,38 €

BFQ3FGR0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'ac 16,52400 €

BFYQFGR0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes 0,79000 €

Altres conceptes 7,06600 €

P-124 EFQ3FJR1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 89 mm de diàmetre exterior, de 30,5 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 91 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

27,17 €

BFYQFJR0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes 0,93500 €

BFQ3FJR0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'ac 18,96180 €

Altres conceptes 7,27320 €

P-125 EFQ3FMV1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 140 mm de diàmetre exterior, de 37,5 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 143 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

45,69 €

BFYQFMV0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes 1,73000 €

BFQ3FMV0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'ac 34,36380 €

Altres conceptes 9,59620 €

P-126 EFQ3N6M1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 18 mm de
diàmetre exterior, de 19 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 20 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador
de la flama, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

9,39 €

BFQ3N6M0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 18 mm 4,85520 €

BFYQN6M0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic sense halògens, per 0,24500 €

Altres conceptes 4,28980 €

P-127 EFQ3N7M1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 22 mm de
diàmetre exterior, de 19 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador
de la flama, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

9,90 €

BFQ3N7M0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 22 mm 5,31420 €

BFYQN7M0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic sense halògens, per 0,26000 €

Altres conceptes 4,32580 €

P-128 EFQ3N9M1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 28 mm de
diàmetre exterior, de 19 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 30 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador
de la flama, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

11,24 €

BFQ3N9M0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 28 mm 6,50760 €

BFYQN9M0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic sense halògens, per 0,31000 €

Altres conceptes 4,42240 €

P-129 EFQ3NAM1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 35 mm de
diàmetre exterior, de 19 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 37 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador
de la flama, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

12,28 €
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BFQ3NAM0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 35 mm 7,19100 €

BFYQNAM0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic sense halògens, per 0,35000 €

Altres conceptes 4,73900 €

P-130 EFQ3NBM3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 42 mm de
diàmetre exterior, de 19 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 44 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador
de la flama, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment

17,71 €

BFQ3NBM0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 42 mm 8,01720 €

BFYQNBM0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic sense halògens, per 1,18500 €

Altres conceptes 8,50780 €

P-131 EG145B03 u Quadre general eléctric per climatització amb carcasa metàlica, ubicat dins de sala de
màquines on tant estarà les proteccións diferencials i magnetotèrmiques de totes les línees
segons esquema eléctric.

1.297,91 €

BG145B02 u Quadre compacte electric, que integra els subministres eléctrics per aparells d'us de q 1,19000 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,44000 €

Altres conceptes 1.295,28000 €

P-132 EG145B04 u Quadre general eléctric per zona de treball amb carcasa metàlica, ubicat dins de sala de
màquines on tant estarà les proteccións diferencials i magnetotèrmiques de totes les línees
segons esquema eléctric.

1.297,91 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,44000 €

BG145B02 u Quadre compacte electric, que integra els subministres eléctrics per aparells d'us de q 1,19000 €

Altres conceptes 1.295,28000 €

P-133 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,16 €

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d 0,21420 €

Altres conceptes 0,94580 €

P-134 EG2D9A0A m Safata metàl.lica de reixeta d'acer galvanitzat, de 600 mm d'amplària, fixada amb suports 59,26 €

BGW2D000 u Part proporcional d'accessoris per a safates metàl.liques 2,41000 €

BG2D9A00 m Safata metàl.lica de reixeta d'acer galvanitzat, de 600 mm d'amplària 48,17000 €

Altres conceptes 8,68000 €

P-135 EG2DU080 m Separador vertical de planxa per a safates metàl.liques 7,98 €

BG2DU080 m Separador vertical de planxa per a safates metàl.liques 4,99800 €

Altres conceptes 2,98200 €

P-136 EG311B02 m Alimentació maquinaria de clima amb conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x70 mm2, muntat superficialment

10,17 €

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE RV 0,6/1 0,36000 €

BG311B00 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x70 mm2 4,74300 €

Altres conceptes 5,06700 €

P-137 EG313304 m Alimentació electrica portes d'entrada automàtiques amb Conductor de coure de designació
UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2, muntat superficialment

1,95 €

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE RV 0,6/1 0,36000 €
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BG313300 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2 0,72420 €

Altres conceptes 0,86580 €

P-138 EG313330 m Alimentació electrica extractor sala tècnica amb Conductor de coure de designació UNE
RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2, muntat superficialment

1,95 €

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE RV 0,6/1 0,36000 €

BG313300 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2 0,72420 €

Altres conceptes 0,86580 €

P-139 EG313502 m Alimentació extractors lavabos amb conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
tripolar de secció 3x6 mm2, muntat superficialment

4,11 €

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE RV 0,6/1 0,36000 €

BG313500 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x6 mm2 1,53000 €

Altres conceptes 2,22000 €

P-140 EG313602 m Alimentació quadre d'aillament monofàsic amb conductor de coure de designació UNE RV-K
0,6/1 kV, tripolar de secció 3x10 mm2, muntat superficialment

5,31 €

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE RV 0,6/1 0,36000 €

BG313600 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x10 mm2 2,64180 €

Altres conceptes 2,30820 €

P-141 EG31P206 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums,
resistent al foc UNE-EN 50200, bipolar de secció 2x1,5 mm2, col.locat en tub

3,40 €

BG31P200 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fu 2,42760 €

Altres conceptes 0,97240 €

P-142 EG31Q206 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums,
resistent al foc UNE-EN 50200, tripolar de secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub

3,72 €

BG31Q200 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fu 2,72340 €

Altres conceptes 0,99660 €

P-143 EG31Q306 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums,
resistent al foc UNE-EN 50200, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

3,72 €

BG31Q200 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fu 2,72340 €

Altres conceptes 0,99660 €

P-144 EG31Q406 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums,
resistent al foc UNE-EN 50200, tripolar de secció 3x4 mm2, col.locat en tub

5,82 €

BG31Q400 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fu 4,67160 €

Altres conceptes 1,14840 €

P-145 EG31Q506 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums,
resistent al foc UNE-EN 50200, tripolar de secció 3x6 mm2, col.locat en tub

8,72 €

BG31Q500 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fu 6,16080 €

Altres conceptes 2,55920 €

P-146 EG31V60A m Alimentació quadre aillament trifàsic amb conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb
neutre fiador de 4x10 mm2 i col.locat en muntatge aeri entre suports

5,36 €

BG31V600 m Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV trenat en feix, amb coberta aïllant de polieti 2,68000 €

Altres conceptes 2,68000 €

P-147 EG31X306 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums,
resistent al foc UNE-EN 50200, pentapolar de secció 5x2,5 mm2, col.locat en tub

6,68 €
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BG31X300 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fu 5,46720 €

Altres conceptes 1,21280 €

P-148 EG380707 m Xarxa equipotencial en anell per connexió de parts metàl.liques i PE amb conductor de coure
nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra

11,14 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,14000 €

BG380700 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 0,58140 €

Altres conceptes 10,41860 €

P-149 EG380708 m Connexió de totes les parts metàl.liques de les obres amb Xarxa equipotencial en anell per
connexió de parts metàl.liques i PE amb conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16
mm2, muntat en malla de connexió a terra

11,14 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,14000 €

BG380700 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 0,58140 €

Altres conceptes 10,41860 €

P-150 EG621GA2 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat 11,23 €

BG621GA2 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, per 3,58000 €

Altres conceptes 7,65000 €

P-151 EG621HD2 u Commutador doble, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,
encastat

14,69 €

BG621HD2 u Commutador doble, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitj 6,79000 €

Altres conceptes 7,90000 €

P-152 EG621HD2C u Subministre i col.locació d'interruptor per apertura de porta de quirófanos, inclou tirada de
línea i canalització necessària, ajudes i proves de funcionament.

22,75 €

BG621HD2C3 u Subministre i col.locació d'interruptor per apertura de porta de quirófanos, inclou tirada 14,26000 €

Altres conceptes 8,49000 €

P-153 EG638152C u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà ref. 16523 de la sèrie SOL-Teide + ref. 16723 de la
sèrie SOL-Teide de BJC, muntada sobre caixa o bastidor

11,25 €

BG638152C9 u Presa de corrent schuko de tipus modular, mòdul ample, bipolar amb presa de terra lat 3,60000 €

Altres conceptes 7,65000 €

P-154 EG638153C u Presa corrent,tipus (3P+T+N),16A/400V,a/tapa,preu mitjà,munt.caixa/bast., 38,46 €

BG638152C9 u Presa de corrent schuko de tipus modular, mòdul ample, bipolar amb presa de terra lat 3,60000 €

Altres conceptes 34,86000 €

P-155 EGC53510 u SAI trifàsic de 8 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un ondulador estàtic electrònic de
8 kVA de potència, un rectificador-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass estàtic,
by-pass de manteniment, sistema de control a microprocessador, una bateria d'acumuladors
de plom estanca/hermètica per a una autonomia de 10 minuts a plena càrrega

5.160,09 €

BGC53800 u SAI trifàsic de 7,5 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un ondulador estatic elec 4.590,25000 €

Altres conceptes 569,84000 €

P-156 EGDZ1103 u Presa equipotencial montada encastada 24,96 €

BGDZ1102 U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa e 11,13000 €

Altres conceptes 13,83000 €

P-157 EH212224 u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel.les d'alumini
acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 1 de 36 W i diàmetre 26 mm amb
una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma
rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i encastada

85,59 €
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BHU81134 U Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W de potèn 3,29000 €

BH212220 u Llumenera decorativa per a encastar amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor 66,43000 €

Altres conceptes 15,87000 €

P-158 EH2D5A42 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de
color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, dimensions d'encastament de
218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20,
equip AF i col.locada encastada

120,61 €

BHU82223 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W de potència, 230 V de tensió d'ali 10,12000 €

BH2D5A42 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar estanca per locals esterils, amb p 87,26000 €

Altres conceptes 23,23000 €

P-159 EH2D5A44 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar estanca per locals esterils, amb
portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de
tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de
profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

257,43 €

BHU82223 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W de potència, 230 V de tensió d'ali 10,12000 €

BH2D5A42 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar estanca per locals esterils, amb p 87,26000 €

Altres conceptes 160,05000 €

P-160 EH612324 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300
lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment al sostre

138,06 €

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,55000 €

BH612320 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada de fluorescència de 175 fins a 3 120,20000 €

Altres conceptes 17,31000 €

P-161 EHB2113B u Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i làmpada d'incandescència de 60 a 100 W,
cos de fosa d'alumini, IP-55 i muntada amb suport per a sostre

68,11 €

BHB21130 u Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i làmpada d'incandescència de 60 a 10 52,59000 €

BHWB2000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb làmpades d'incandescència o de 3,33000 €

Altres conceptes 12,19000 €

P-162 EJ12U0X1 u Formació de dutxa a terra e 155x170 cm, amb formació de pendents amb morter de portland,
impermeabilitzacions amb làmina de cautxú butil d'1 mm de gruix, capa de morter i acabat
amb gres antilliscant.

327,68 €

BJ12U0X1 u Formació de dutxa a terra de 155x170 cm, amb formació de pendents amb morter de 126,24000 €

Altres conceptes 201,44000 €

P-163 EJ14BB13 u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col.locat
amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació

362,91 €

BJ14BB21 u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mec 276,42000 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 2,18785 €

Altres conceptes 84,30215 €

P-164 EJ18D313 u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, de 50 a 60 cm de llargària, de color
blanc i <=50 cm d'amplària, preu mitjà, col.locada amb suports murals

142,91 €

BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col.lectius 42,26000 €

BJ18D313 u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, de 50 a 60 cm de llargària, de 62,53000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,43100 €

Altres conceptes 37,68900 €
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P-165 EJ18U011 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable, industrial de 80 x 45 cm, amb potes i fixacions murals,
totalment instal.lada a la xarxa d'evacuació

500,27 €

BJ18U010 u Damunter d'acer inoxidable, amb pica d'una sina i un frontis de 20 cm. de 2,5 m de lon 425,23000 €

Altres conceptes 75,04000 €

P-166 EJ1AB21N u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior,
col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

124,37 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 2,18785 €

BJ1AB21N u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu sup 93,99000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,25860 €

Altres conceptes 27,93355 €

P-167 EJ22613A u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

118,19 €

BJ22613A u Aixeta monocomandament, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon 96,98000 €

Altres conceptes 21,21000 €

P-168 EJ23513A u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´

138,69 €

BJ23513A u Aixeta monocomandament per a lavabo, mural, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues 109,71000 €

Altres conceptes 28,98000 €

P-169 EJ23C13A u Aixeta amb accionador infraroig per a lavabo de classe termostàtica, mural, de llautó cromat,
preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i alimentació per bateries, muntat superficialment

338,23 €

BJ23C13A u Aixeta amb accionador infraroig per a lavabo de classe termostàtica per a muntar sup 294,64000 €

Altres conceptes 43,59000 €

P-170 EJ23P131 u Broc per a lavabo, de llautó cromat, muntat superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

128,30 €

BJ23P131 u Broc per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llaut 112,63000 €

Altres conceptes 15,67000 €

P-171 EJ24A131 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment,
amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

22,06 €

BJ24A131 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superfi 12,61000 €

Altres conceptes 9,45000 €

P-172 EJ2A8129 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1''1/4

152,01 €

BJ2A8129 u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i t 109,50000 €

Altres conceptes 42,51000 €

P-173 EJ711783 u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster reforçat, de 200 l de capacitat, col.locat sobre bancada
d'obra de fàbrica de ceràmica

109,88 €

BJ711780 u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polietilé reforçat, de 200 l de capacitat 67,40000 €

Altres conceptes 42,48000 €

P-174 EJAB1511 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i
aïllament de poliuretà, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

1.307,10 €

BJAB1520 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat, amb cubeta d'acer es 1.019,36000 €

Altres conceptes 287,74000 €

P-175 EM11KD70 u Detector de fum òptic analògic algorítmic amb microprocessador i direccionament digital de
baix perfil, cambra òptica extraible i reemplaçable, compensació algorítmica debruticia i
algoritme per a millorar la resistència davant de interferències electromagnètiques, doble led
indicador amb visió total i sortida per a pilot remot, sistema antirobo del capçal, microreixeta

66,91 €
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de protecció per ambients bruts i contactes d'acer inoxidabl, material ABS color blanc.
Precisa zócal base KZ700. Mòdel KL731A de KILSEN. Totalment muntat i instal·lat.O similar
equivalent.

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,36000 €

BM11KD70 u Detector de fum òptic analògic algorítmic amb microprocessador i direccionament digit 47,24000 €

Altres conceptes 19,31000 €

P-176 EM12KIPX u Programació del sistema de detecció i alarma contraincendis. 622,15 €

Altres conceptes 622,15000 €

P-177 EM12KM71 u Mòdul de control d'un llaç analògic direccionable, amb capacitat màxima de 125 detectors i
125 mòduls per a les centrals KSA702 i KSA705, model KAL701, amb sortides aïllades i
curtcircuitables. Totalment muntat i instal·lat.O similar equivalent.

245,38 €

BM12KM71 u Mòdul de control d'un llaç analògic direccionable, amb capacitat màxima de 125 detect 190,47000 €

Altres conceptes 54,91000 €

P-178 EM14K450 u Polsador manual d'alarma direccionable, mòdel KAL450 de la marca KILSEN, amb led
indicador d'estat i clau de proba, connexionat mitjançant terminals, possibilitats de muntatge
encastat o superfície. Material ABS color vermell. Dimensions: 87x87x20mm. Totalment
muntat i instal·lat.O similar equivalent.

75,45 €

BM14K782 u Tapa basculant de protecció de plàstic, per a polsadors KAL450 i DM700, mòdel DM7 3,19000 €

BM14K715 u Vidre de recanvi per a polsadors KAL450 i DM700, amb protecció de plàstic, mòdel D 0,83000 €

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,30000 €

BM14K450 u Polsador manual d'alarma direccionable, mòdel KAL450 de la marca KILSEN, amb led 54,07000 €

Altres conceptes 17,06000 €

P-179 EM15KR32 u Retenedor electromagnètic, amb caixa d'acer superficial i polsador de desbloqueig, mòdel
FE832. Força de retenció: 50kg. Alimentació:24 Vdc - 2W. Índex de protecció: IP42. Es
subministre amb placa de retenció amb ròtula d'acer galvanitzat. Totalment muntat i
instal·lat.O similar equivalent.

50,51 €

BM15KR32 u Retenedor electromagnètic, amb caixa d'acer superficial i polsador de desbloqueig, m 34,80000 €

Altres conceptes 15,71000 €

P-180 EM1ZUCDI u Unitat de connexió a centraleta contraincendis general de l'hospital. Inclou cablejat i
conduccions. Totalment instal·lat i en correcte funcionament.

10,38 €

BP43A020 m Cable de comunicacions de 25 parells, amb pantalla 4,07000 €

BG22H710 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i 0,75000 €

Altres conceptes 5,56000 €

P-181 EM23EACI u Kit de boca d´incendi equipada de 25 mm de diàmetre (BIE-25), marca EACI, model
BIE25PEI-MV, o similar equivalent. Segons norma EN 671-1. Format per armari vertical de
mides 1.380x580x260 mm, en xapa d'acer inoxidable AISI 304, orificis d'anclatge,
pretroquelat per a entrada de la canonada. Amb portes de metacrilat de 6mm de gruix mateat
a l'acid, amb tancament per polsador-iman. Amb devanadera de xapa d'acer de 500 mm de
diàmetre, pintada en vermell epoxi-poliester RAL-3000. Alimentació axial. Manega semirigida
segons norma EN-694 de 25 mm amb connexió premsada en els extrems. Amb llança de
triple efecte, vàlvula de bola de llautó cromat, amb desmultiplicador. Amb manometre
indicador de pressió. Amb compartiment per a polsador, sirena i llum d'emergència, i
compartiment per allotjar l'extintor. Totalment muntat i en funcionament.

1.506,59 €

BM23TA25 u Tapajunts embellidor per a encastar BIE25 marca EACI, model BIE25PEI-M; o similar 45,86000 €

BM23PE25 u Kit de boca d´incendi equipada de 25 mm de diàmetre (BIE-25), marca EACI, model BI 1.230,30000 €

Altres conceptes 230,43000 €

P-182 EM31EA3C u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat.
Muntat superficialment. Totalment muntat.

86,71 €
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BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €

BM313211 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat 70,44000 €

Altres conceptes 15,96000 €

P-183 EM31EA6C u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
muntat superficialment. Totalment muntat.

59,82 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 45,52000 €

Altres conceptes 13,99000 €

P-184 EN3144F7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada
superficialment

125,26 €

BN3144F0 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 16 bar de pressió no 108,16000 €

Altres conceptes 17,10000 €

P-185 EN3164F7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada
superficialment

167,53 €

BN3164F0 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nom 145,65000 €

Altres conceptes 21,88000 €

P-186 EN3174F7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/4'', de 16 bar de pressió
nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada
superficialment

262,67 €

BN3174F0 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/4'', de 16 bar de pressió 231,43000 €

Altres conceptes 31,24000 €

P-187 EN3184F7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 16 bar de pressió
nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada
superficialment

300,18 €

BN3184F0 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 16 bar de pressió 266,19000 €

Altres conceptes 33,99000 €

P-188 ENN2U010 u Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergibles (servei i
reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 65 mm, motor de 1,2 cv.Es per a un cabal
de 24m3/h a una altura d'elevacio de 5,8m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial
submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i acoblament de les bombes, trapa de doble
d'acces i jocs de tubs-guia, instal.lada. Inclos quadre eléctric.

2.277,70 €

BNNZU110 u Trapa de doble accés a pou d'elevació 369,04000 €

BNNZU010 u Sòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevació 207,32000 €

BNN2U011 u Pou de bombament de tipus estacionaria composta per 2 bombes submergibles (serv 906,51000 €

Altres conceptes 794,83000 €

P-189 ENX12125 u Grup de pressió d'aigua format per una bomba amb les seves proteccions hidràuliques
segons plànols, per a un cabal de 150 m3/h, com a màxim, alçada manométrica de 5,7 mca

500,46 €

BNX12120 u Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3 m3/h, com a màxim, pressi 223,57000 €

Altres conceptes 276,89000 €

P-190 ENX3U390 u Circuit hidràulic per connexió de màquine refredadora i caldera, segons esquema de
projecte, amb valvuleria, bombes, filtres, manómetros , termómetros, antiretorns , valvues de
tres vies, colectors inclosos.

7.995,86 €

Sense descomposició 7.995,86000 €

P-191 EQ51P008 M2 Cabines sanitàries prefebricades hidròfugues per zones humides a base de plafons de
compacte fenòlic de 13 mm de gruix i 1850 mm d'alçada i 1100 mm d'amplada, elevades 150

140,78 €
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mm del terra,amb potes. Inclou fulla batent de 80x185 cm, ( o 90x185 cm) de les mateixes
característiques descrites en la present partida. Barra superior estabilitzadora i potes.
Cantells perimetrals pulits i biselats per col·locar ferratges per penjar i de seguretat.
Ferratges formats per tres bisagres d'acer inoxidable amb espiga per apertura d'emergència i
tanca amb indicador de lliure/ocupat. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte
incloent medis auxiliars i material necessari per a deixar la partida completament finalitzada.

BQZ1PN54 m2 MAMAPARES FENÒLIQUES DE COMPACTE DE 13 MM D'ESPESSOR SOBRE SUP 130,47000 €

Altres conceptes 10,31000 €

P-192 ER3P1211 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a granel, amb mitjans
manuals

92,36 €

BR3P1210 m3 Terra vegetal garbellada, a granel 30,32700 €

Altres conceptes 62,03300 €

P-193 F6A1U040 m Reixat de 2 m d'alçària, de malla d'acer galvanitzat i plastificat 200x50 mm i 50x50 de pas de
malla i diàmetre 5 mm, amb doblegat longitudinal, muntants de tub d'acer galvanitzat i
plastificat i accessoris de fixació, col.locats cada 2,70 m sobre daus de formigó

69,69 €

B6A1LQA4 m Reixat d'alçària 2 m, d'acer galvanitzat amb bastidor de 2,65x2 m de tub de 50x30x2 47,98000 €

Altres conceptes 21,71000 €

P-194 FJS2U010 u Aspersor per a instal.lacions de reg per a un abast de 6,7 m a 2,5 bars, tipus T-Bird sèrie
T-22 de Rain-Bird o equivalent, instal.lat amb tobera

32,78 €

BJS2U010 u Aspersor per a instal.lacions de reg per a un abast de 6,7 m a 2,5 bars, tipus T-Bird sè 25,66000 €

Altres conceptes 7,12000 €

P-195 FR3P3G11 m3 Aportació i incorporació de sauló garbellat, a granel, amb mitjans manuals 80,93 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 19,73400 €

Altres conceptes 61,19600 €

P-196 FR716011 m2 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 % 2,47 €

Altres conceptes 2,47000 €

P-197 K2142611 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

82,13 €

Altres conceptes 82,13000 €

P-198 K2152511 m2 Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim,
col.ocades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

11,28 €

Altres conceptes 11,28000 €

P-199 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

6,54 €

Altres conceptes 6,54000 €

P-200 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

10,38 €

Altres conceptes 10,38000 €

P-201 K2183651 m2 Arrencada de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

7,22 €

Altres conceptes 7,22000 €

P-202 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

9,02 €

Altres conceptes 9,02000 €
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P-203 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

6,77 €

Altres conceptes 6,77000 €

P-204 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

4,51 €

Altres conceptes 4,51000 €

P-205 K21AXG01 m2 Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

6,77 €

Altres conceptes 6,77000 €

P-206 K21E1D11 u Arrencada d'instal.lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal.lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

245,66 €

Altres conceptes 245,66000 €

P-207 K21E3011 u Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 20,72 €

Altres conceptes 20,72000 €

P-208 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

1,04 €

Altres conceptes 1,04000 €

P-209 K21H1011 u Arrencada de llum superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

3,11 €

Altres conceptes 3,11000 €

P-210 K21J1011 u Arrencada d'instal.lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat
de 100 m2 de superfície servida per la instal.lació, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

254,95 €

Altres conceptes 254,95000 €

P-211 K21JB111 u Arrencada de inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

15,93 €

Altres conceptes 15,93000 €

P-212 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

17,59 €

Altres conceptes 17,59000 €

P-213 K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

14,54 €

Altres conceptes 14,54000 €

P-214 K21JJ01A u Desmuntatge d'escalfador d'aigua, accessoris i desconnexió de les xarxes d'aigua, amb
mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

25,90 €

Altres conceptes 25,90000 €

P-215 K2R5XG01 m3 Transport de residus a gestor autoritzat, per valorització de formigó, maons, teules i materials
ceràmics, amb contenidor

10,97 €

Altres conceptes 10,97000 €

P-216 K2R5XG02 m3 Transport de residus a gestor autoritzat, per valorització de fusta, vidre i plàstic, amb
contenidor

10,97 €

Altres conceptes 10,97000 €

P-217 K2R5XG03 m3 Transport de residus a gestor autoritzat, per valorització de metalls (inclosos els seus
aliatges), amb contenidor

10,97 €
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Altres conceptes 10,97000 €

P-218 K2R5XG04 m3 Transport de residus a gestor autoritzat, per valorització de materials de construcció a base
de guix, amb contenidor

10,97 €

Altres conceptes 10,97000 €

P-219 K84APN03 M2 Fals sostre registrable fonoabsorvent tipus Amstrong, recolzades i de cantonada recta, de
superfície llisa, per a perfilaries sèrie 24 i 35. Plaques doblegades d'acer galvanitzat,
postpintades amb aplicació electrostàtica de pintura en pols poliester i polimeritzat en forn a
200 graus, amb capa de 60 micres, color blanc o a escollir. Estructura de suport composta
per perfils primaris d’acer galvanitzat de 38 mm d’alçada i 24 o 35 mm de base, amb
distanciadors interiors per mantenir una correcta modulació, p.p. peça de canvi en fals sostre
d'acer inoxidable de 15 cm d'ample i 1.5 mm d'espessor, i remat perimetral amb paret amb
perfileria d'acer galvanitzat ocult, fixada mecànicament. Tot segons normativa d'aplicació i/o
plànols de projecte incloent el suministre de materials, treballs i medis auxiliars necessaris
per deixar la partida totalment acabada.

34,93 €

B84ZK030 U Entramat metàl.lic vist amb suspensió autoanivelladora de platina, per a cel ras de pla 1,96000 €

B8425BA0 m2 Placa de fibres minerals fonoabsorbent de cara vista, preu superior, de 120x60 cm, pe 22,84800 €

Altres conceptes 10,12200 €

P-220 KY031000 u Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb màquina taladradora amb broca de
diamant

7,20 €

Altres conceptes 7,20000 €

P-221 PPA000SS PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, EN BASE A
L'ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT.

31.340,66 €

Sense descomposició 31.340,66000 €

P-222 PPAU0001 PA Partida alçada d'abonament integre en concepte d'ajudes de paleta a la instal.lació de
sanejament

2.943,91 €

Sense descomposició 2.943,91000 €

P-223 PPAU0002 PA Partida alçada d'abonament integre en concepte d'ajudes de paleta a les instal.lacions de
fontaneria, gasos medicinals i protecció contraincendis

5.000,00 €

Sense descomposició 5.000,00000 €

P-224 PPAU0003 PA Partida alçada d'abonament integre en concepte d'ajudes de paleta a les instal.lacions
d'electricitat i enllumennat, veu i dades, i protecció i seguretat

6.500,00 €

Sense descomposició 6.500,00000 €

P-225 PPAU0335 PA Partida alçada d'abonament integre en concepte d'ajudes de paleta a les instal.lacions de
climatització i ventilació i resta d'industrials

4.500,00 €

Sense descomposició 4.500,00000 €

P-226 PPAUU003 pa Partida alçada connexionat a la xarxa existent 2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

P-227 PPAUU017 pa Partida alçada connexionat a la xarxa existent 714,26 €

Sense descomposició 714,26000 €

P-228 PPAUU333 pa Partida alçada connexionat a la xarxa existent d'electricitat 18.000,00 €

Sense descomposició 18.000,00000 €
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Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEIS

Capítol PR PRESSUPOST

Capítol RE REHABILITACIÓ

Subcapitol 01 ENDERROCS, GESTIO DE RESIDUS

Activitat 01 ENDERROCS

1 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 204)

4,51 27,000 121,77

2 K21AXG01 m2 Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 205)

6,77 536,900 3.634,81

3 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 203)

6,77 4,000 27,08

4 4215XG01 m2 Enderroc de coberta de panells tipus sandvitx de doble xapa nervada,
inclosos careners, aiguafons, remats laterals, trobades amb
paraments, etc., amb mitjans manuals i sense aprofitament del
material desmuntat, inclosa la neteja i retirada de runa a peu de
càrrega, sense transport a l'abocador i amb p.p. de mitjans auxiliars.

(P - 5)

9,34 725,340 6.774,68

5 KY031000 u Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb màquina
taladradora amb broca de diamant (P - 220)

7,20 18,000 129,60

6 K2142611 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 197)

82,13 6,815 559,72

7 K21E3011 u Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor (P - 207)

20,72 32,000 663,04

8 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica
superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 208)

1,04 324,000 336,96

9 K21H1011 u Arrencada de llum superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 209)

3,11 87,000 270,57

10 K21J1011 u Arrencada d'instal.lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i
aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la
instal.lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 210)

254,95 9,000 2.294,55

11 K21E1D11 u Arrencada d'instal.lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada
unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal.lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 206)

245,66 9,000 2.210,94

12 K21JB111 u Arrencada de inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 211)

15,93 10,000 159,30

13 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 212)

17,59 8,000 140,72

14 K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 213)

14,54 6,000 87,24

15 K21JJ01A u Desmuntatge d'escalfador d'aigua, accessoris i desconnexió de les
xarxes d'aigua, amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament (P - 214)

25,90 2,000 51,80

16 K2152511 m2 Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes
com a màxim, col.ocades amb morter de ciment, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 198)

11,28 675,850 7.623,59

17 K2183651 m2 Arrencada de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 201)

7,22 1.005,850 7.262,24

18 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 202)

9,02 330,000 2.976,60

euros
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19 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 200)

10,38 179,781 1.866,13

20 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 199)

6,54 627,394 4.103,16

TOTAL Activitat 01.PR.RE.01.01 41.294,50

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEIS

Capítol PR PRESSUPOST

Capítol RE REHABILITACIÓ

Subcapitol 01 ENDERROCS, GESTIO DE RESIDUS

Activitat 02 GESTIÓ RESIDUS

1 K2R5XG01 m3 Transport de residus a gestor autoritzat, per valorització de formigó,
maons, teules i materials ceràmics, amb contenidor (P - 215)

10,97 104,130 1.142,31

2 K2R5XG03 m3 Transport de residus a gestor autoritzat, per valorització de metalls
(inclosos els seus aliatges), amb contenidor (P - 217)

10,97 5,590 61,32

3 K2R5XG02 m3 Transport de residus a gestor autoritzat, per valorització de fusta, vidre
i plàstic, amb contenidor (P - 216)

10,97 4,300 47,17

4 K2R5XG04 m3 Transport de residus a gestor autoritzat, per valorització de materials
de construcció a base de guix, amb contenidor (P - 218)

10,97 15,000 164,55

5 E2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa (P - 7) 9,45 228,130 2.155,83

TOTAL Activitat 01.PR.RE.01.02 3.571,18

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEIS

Capítol PR PRESSUPOST

Capítol RE REHABILITACIÓ

Subcapitol 02 SISTEMA ENVOLVENT

Activitat 01 SISTEMA D'ENVOLVENT SOBRE RASANT

Subactivitat 01 COBERTES

1 E5Z15N40 m2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà (P - 10)

17,10 308,180 5.269,88

2 E7B11E0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a 190
g/m2, col.locada no adherida (P - 17)

3,03 308,180 933,79

3 E7C21331 m2 Aïllament amb plaques de poliestirè extruït, tipus II segons UNE
92-115 i classe 0,028, de 30 mm de gruix, amb cara llisa i cantell
encadellat, col.locades sense adherir (P - 19)

10,34 308,180 3.186,58

4 E713Y6U7 m2 Membrana de dues làmines de densitat superficial 6.4 kg/m2 formada
per làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i làmina de betum modificat LBM
(SBS)-24-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2,
adherides entre elles amb oxiasfalt i col.locades sobre làmina
separadora (P - 16)

23,52 308,180 7.248,39

5 E5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat (P - 11)

11,95 308,180 3.682,75

6 E511XG01 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera, provinents
de reciclatge, de 16 a 32 mm de diàmetre de 10 cm de gruix, col.locat
sense adherir (P - 8)

10,54 308,180 3.248,22

7 E5ZD1G0U m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, col.locada amb
morter asfàltic (P - 12)

10,19 70,000 713,30

8 E5ZH4DQ4 u Bunera de pvc rígid de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava,
col.locada amb fixacions mecàniques (P - 13)

54,74 9,000 492,66

euros
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9 E635U030 m2 Panell sandvitx metàl.lic autoportant amb aillant de llana de roca
fonoabsorvent tipus HIPERTECROOFSOUND de 50mm de gruix i 1m
d'amplada fixat a les corretges de suport mitjaçant fixacions
mecàniques cada 65cm. (P - 14)

53,46 492,220 26.314,08

10 E561U001 m2 Lluernari de placa de policarbonat cel.lular de 10 mm de gruix, amb
suports de perfil d'alumini i junts d'estanquitat, col.locat (P - 9)

97,10 225,410 21.887,31

TOTAL Subactivitat 01.PR.RE.02.01.01 72.976,96

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEIS

Capítol PR PRESSUPOST

Capítol RE REHABILITACIÓ

Subcapitol 02 SISTEMA ENVOLVENT

Activitat 01 SISTEMA D'ENVOLVENT SOBRE RASANT

Subactivitat 02 FAÇANES

Activitat 01 TANCAMENTS DE FAÇANA

1 E6ME1450 pa Mur cortina poligonal de 38 m de longitud de arc i 6,55m d'alçada amb
8 perfils horitzontals i 44 verticals de full ocult d'alumini lacat tipus
Technal mecano, amb una inèrcia inferior a 200 cm4, fixats amb
elements específics a l'estructura. Finestres oscilobatents tipus italiana
i vidre segons planols de detall. (P - 0)

146.409,00 1,000 146.409,00

TOTAL Activitat 01.PR.RE.02.01.02.01 146.409,00

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEIS

Capítol PR PRESSUPOST

Capítol RE REHABILITACIÓ

Subcapitol 02 SISTEMA ENVOLVENT

Activitat 01 SISTEMA D'ENVOLVENT SOBRE RASANT

Subactivitat 02 FAÇANES

Activitat 02 REVESTIMENTS EXTERIORS

1 E83B61GE m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra
calcària nacional, amb una cara buixardada, preu alt, amb forats per a
fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt, de 30 mm de gruix i
1250 cm2, com a màxim, col.locada amb ganxos i morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 24)

150,53 87,900 13.231,59

2 E86AU020 m2 Folrat de paraments verticals amb malla d'acer inoxidable, AISI 304,
d'1mm de gruix, acabada polida, col.locada amb fixacions (P - 28)

149,24 159,510 23.805,27

3 E881P160 m2 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat,
col.locat a la estesa sobre paraments sense revestir i acabat amb
granulat projectat (P - 30)

27,69 863,210 23.902,28

TOTAL Activitat 01.PR.RE.02.01.02.02 60.939,14

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEIS

Capítol PR PRESSUPOST

Capítol RE REHABILITACIÓ

Subcapitol 02 SISTEMA ENVOLVENT

Activitat 01 SISTEMA D'ENVOLVENT SOBRE RASANT

Subactivitat 03 FUSTERIA I SERRALLERIA

Activitat 01 PORTES I FINESTRES

euros
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1 EAF2837C u (FE1)Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de
150x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P -
40)

325,77 3,000 977,31

2 EABGXAAA u (P5B)- Porta automàtica tipus 'Manusa Hermetica' o equivalent,
corredissa 'Injectada' de obertura lateral, fulla amb espiell, acabat en
acer inoxidable AISI 316 mate, de mides: ample total 1440 mm, pass
lliure 1400 mm, altura total 2220 mm i altura lliure 2040 mm. Està
formada pels següents elements:
- Marc perimetral hermètic 'EPDM KHHE01AI', de perfil d'alumini
extruit de 3 mm de gruix, acabat anoditzat negre. Inclos junt de goma
per fulla hermètica.
- Fulla mòbil corredissa C40H de 40 mm de gruix i dimensions totals
de 4060x1440mm, amb interior amb nucli aisllant de poliuretà injectat
densitat 50 Kg/m3, DM de 4 mm i acabat mitjançant làmines d'acer
inoxidable AISI 316 mate de 1 mm de gruix amdós costats.
- Finestra de mides 1440x1850mm enrasada amb la fulla de la porta,
amb vidre amb cambra 6/28/6.
-Tirador d'acer inoxidable a ambdós costats de la porta de 800 mm
d'alçada, tipus 'C40 KYHH01', per facilitar l'obertura i tancament de la
porta en cas de tall de la tensió elèctrica.
- Dos motors trifàsics amb tecnologia VVVF, tipus 'Operador Bravo' de
MANUSA o equivalent, lliures de manteniment i cobertor constrüit
amb perfil d'alumini extrusionat de 180 mm de alçada, 180 mm de
fondària i 2950 mm de longitud, acabat anoditzat simil inox. Inclou
sistema d'emergència antipànic per obertura atumàtica en cas de tall
de fluit elèctric.
- Selector de maniobra model 'Optima EMSM03' amb sis modes
d'operacions: obert, tancat, automàtic, sortida, obertura reduida i mode
farmàcia.
- Guia inferior regulable.
- Joc de fotocèl.lula complet, model 'EDFM01'.
- Dos polsadors d'obertura interior-exterior, model 'JUNG EMPA 06'.
Totalment instal.lada,connectada i comprovada, amb instal.lació
completa per col.locació de la porta sobre divisòries lleugeres, segon
detall de planols de projecte. Inclosos transports, dietes i
desplaçaments. Totalment col.locada.

(P - 38)

4.997,86 1,000 4.997,86

3 EAF2867C u (FE2)Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de
180x160 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P -
41)

450,40 2,000 900,80

4 EAF2XA24 u (FE-4) Balconera d'alumini anoditzat plata de gruix 15 micres tipus
TECHNAL o equivalent amb perfil recte, col.locada sobre bastiment
base, per a un buit d'obra de 4,06X0,80 cm. Elaborada amb perfils
d'alumini de primera fusió extrusionat, aleació 6063 T-5. Amb rotura de
pont tèrmic en marc i en fulla de poliamida de 16 mm. Secció de marc
de 55 mm, secció de fulla de 60 mm i gruix de perfil de 1,6 mm segons
normativa 'EURAS EWAA', junta de burlete d'estaqueïtat interior,
central i junts d'envidrament en EPDM, cambra europea i
homologacions segons resultat d'assaig com:

- Permeabilitat a l'aire: classe 4 (A3)
- Estanqueïtat a l'aigua: classe E900 (E4)
- Resistència al vent: classe C5 (V4)

1.173,97 1,000 1.173,97

euros
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Inclosa ferramenta formada per frontisses, maneta en alumini plata,
tapetes interiors de perfil recte, amb el mateix acabat de la fusteria,
amb la forma convenient en funció de l'encontre on es trobi, i p.p. de
segellats.

El conjunt es composa per un element porta oscil.lo-batent de 95x220
cm.
(P - 43)

5 EAF2129D u (Fe5b)Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de
base, amb una fulla oscil·lant, per a un buit d'obra aproximat de 60x90
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de
persiana i guies (P - 39)

127,36 8,000 1.018,88

6 EAF2C19C u (Fe5a)Fulla fixa d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 60x90 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210 (P - 42)

82,25 12,000 987,00

7 EC1GU120 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat incolors, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, de 6+6 mm de
gruix, i cambra d'aire de 10 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini. (P - 47)

171,91 33,454 5.751,08

8 EASA72SF u (PE-1) Porta metàl.lica, EI2-C 60, corredissa accionada
mecànicament preu alt , col.locada (P - 44)

2.055,67 1,000 2.055,67

9 EASAU010 u (PE-2/PE-3) Porta metàl.lica, EI2-C 60, corredissa accionada
mecànicament preu alt , col.locada (P - 45)

2.596,45 2,000 5.192,90

TOTAL Activitat 01.PR.RE.02.01.03.01 23.055,47

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEIS

Capítol PR PRESSUPOST

Capítol RE REHABILITACIÓ

Subcapitol 03 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ

Activitat 01 ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS

Subactivitat 01 ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS

1 1652XG09 m2 Envà de cartró-guix amb doble aplacat rf de 13 mm de gruix, realitzat
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat sistema 'PLACOPLATRE' o
equivalent, amb perfileria d'amplada 48 mm, col.locats cada 40 cm,
fixats mecànicament, aïllament amb panell en rotlle de llana mineral de
vidre no hidròfila sense recobriment, de 65mm de gruix, mod 'Panel
Acustic en rollo' de Ursa o equivalent, amb valors de resistencia
tèrmica 1.80 m2k/w i absorció acústica 0.65, segons assaigs,
subministrat en rotlles de 400 mm d'amplada, col·locat sense adherir.
Inclosa banda autoadhesiva col·locada com a banda de separació a
canals per estanquitat i aïllament. doble aplacat vertical per les dues
cares amb plaques de guix laminat resistents al foc de 13 mm de gruix
, fixades mecànicament, inclòs p.p. de pasta i cinta per juntes, visos i
fixacions. Totalment acabat.
Criteri d'amidament:
-En envans:
- obertures <= 2,00 m2: no es dedueixen
- obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: es dedueixen el 50%
- obertures > 4,00 m2: es dedueixen el 100% (P - 2)

83,94 504,330 42.333,46

2 1652XG07 m2 Trasdossat de cartró-guix directe realitzat amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat sistema 'PLACOPLATRE' o equivalent formada per
mestres col·locades cada 60 cm fixades al soport mecànicament.
Aplacat vertical format per una placa de guix laminat de 13 mm de

21,89 504,330 11.039,78

euros
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gruix. Inclòs p.p. de pasta i cinta per juntes, visos i fixacions.
Totalment acabat.
Criteri d'amidament: m2 realment executats.

(P - 1)

3 DE83FXSUP u Reforços per fixar als paraments els elements necessaris (P - 6) 1.582,53 1,000 1.582,53

4 E66AU005 m2 Divisòria amb vidre d'opacitat regulable tipus dreamglass, de 13 mm
de gruix, inclòs ''U'' d'alumini de remat superior i inferior, inclós porta
batent del mateix material, tot els ferraments d'acer inoxidable. (P - 15)

373,94 100,720 37.663,24

TOTAL Subactivitat 01.PR.RE.03.01.01 92.619,01

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEIS

Capítol PR PRESSUPOST

Capítol RE REHABILITACIÓ

Subcapitol 03 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ

Activitat 01 ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS

Subactivitat 02 FUSTERIA INTERIOR

Activitat 01 PORTES INTERIORS

1 1A21U453 m2 Fusteria interior amb rebestiment de resines fenòliques, amb porta de
fulla batent de fusta de 40 mm de gruix, d'una llum de bastiment
aproximada de 80x210 cm, amb bastiment per a paredó, fulla batent i
tapajunts de fusta (P - 4)

339,92 18,000 6.118,56

2 EQ51P008 M2 Cabines sanitàries prefebricades hidròfugues per zones humides a
base de plafons de compacte fenòlic de 13 mm de gruix i 1850 mm
d'alçada i 1100 mm d'amplada, elevades 150 mm del terra,amb potes.
Inclou fulla batent de 80x185 cm, ( o 90x185 cm) de les mateixes
característiques descrites en la present partida. Barra superior
estabilitzadora i potes. Cantells perimetrals pulits i biselats per
col·locar ferratges per penjar i de seguretat. Ferratges formats per tres
bisagres d'acer inoxidable amb espiga per apertura d'emergència i
tanca amb indicador de lliure/ocupat. Tot segons normativa d'aplicació
i/o plànols de projecte incloent medis auxiliars i material necessari per
a deixar la partida completament finalitzada.
(P - 191)

140,78 13,180 1.855,48

TOTAL Activitat 01.PR.RE.03.01.02.01 7.974,04

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEIS

Capítol PR PRESSUPOST

Capítol RE REHABILITACIÓ

Subcapitol 03 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ

Activitat 02 ELEMENTS DIVISORIS HORITZONTALS

Subactivitat 01 SOSTRE GARITES

1 E7CPA800 m2 Panell prefabricat sandwich de plancha perforada prelacada de 0,8
mm de gruix, llana de roca amb vel protector interior i plancha
prelacada llisa d'1mm de gruix, de 80 mm gruix, en panell de
450x3000 mm, amb material auxiliar de col.locació, tipus IPAMODUL
80 d'Acústica Integral o equivalent, col.locat (P - 20)

106,24 115,030 12.220,79

TOTAL Subactivitat 01.PR.RE.03.02.01 12.220,79

euros
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Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEIS

Capítol PR PRESSUPOST

Capítol RE REHABILITACIÓ

Subcapitol 03 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ

Activitat 02 ELEMENTS DIVISORIS HORITZONTALS

Subactivitat 02 CEL RASOS

1 E844XG05 m2 Cel ras amb plaques de guix laminat hidròfug per a revestir de 13 mm
de gruix tipus 'PLACOPLATRE' o equivalent, sistema fix amb entramat
ocult i suspensió autoanivelladora de barra roscada, inclòs perfils
perimetrals de remat, tractament de juntes i banda d'estanquitat. Inclòs
formació de forats. Caracteristiques tècniques: resistencia al foc M1,
coeficient de conductivitat 0,18W/mk.
Criteri d'amidament:
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. (P - 27)

29,88 199,180 5.951,50

2 K84APN03 M2 Fals sostre registrable fonoabsorvent tipus Amstrong, recolzades i de
cantonada recta, de superfície llisa, per a perfilaries sèrie 24 i 35.
Plaques doblegades d'acer galvanitzat, postpintades amb aplicació
electrostàtica de pintura en pols poliester i polimeritzat en forn a 200
graus, amb capa de 60 micres, color blanc o a escollir. Estructura de
suport composta per perfils primaris d’acer galvanitzat de 38 mm
d’alçada i 24 o 35 mm de base, amb distanciadors interiors per
mantenir una correcta modulació, p.p. peça de canvi en fals sostre
d'acer inoxidable de 15 cm d'ample i 1.5 mm d'espessor, i remat
perimetral amb paret amb perfileria d'acer galvanitzat ocult, fixada
mecànicament. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de
projecte incloent el suministre de materials, treballs i medis auxiliars
necessaris per deixar la partida totalment acabada. (P - 219)

34,93 426,730 14.905,68

3 E8425BAA m2 Cel ras de plaques de fibres minerals de cara vista, fonoabsorbents,
preu superior, de 120x60 cm sistema desmuntable amb entramat vist i
suspensió autoanivelladora de barra roscada (P - 26)

34,84 240,540 8.380,41

TOTAL Subactivitat 01.PR.RE.03.02.02 29.237,59

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEIS

Capítol PR PRESSUPOST

Capítol RE REHABILITACIÓ

Subcapitol 04 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS

Activitat 01 REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS

Subactivitat 01 ENRAJOLATS

1 E825XG01 m2 Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb rajola ceràmica premsada esmaltada, de dimensions
20x20 cm, col.locat a junta correguda de gruix 1 mm amb llana
dentada massissant tota la peça amb morter adhesiu . Inclosa beurada
hidròfuga de color, protecció i reposició de peces malmeses, creuetes
per formació de junts i segellat de les possibles perforacions per
col.locació de sanitaris o altres amb massilla de poliuretà elàstica ,
mermes incloses en el preu.
Criteri d'amidament:
- obertures <= 1,00 m2: no es dedueixen
- obertures > 1,00 m2 i <= 2,00 m2: es dedueix el 50%
- obertures > 2,00 m2: es dedueix el 100% (P - 22)

28,34 112,200 3.179,75

2 E81131E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb
formigonera de 165 l,remolinat (P - 21)

21,00 302,404 6.350,48

euros
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TOTAL Subactivitat 01.PR.RE.04.01.01 9.530,23

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEIS

Capítol PR PRESSUPOST

Capítol RE REHABILITACIÓ

Subcapitol 04 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS

Activitat 01 REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS

Subactivitat 02 SINTÈTICS.

1 E83LXG04 M2 Revestiment vertical interior amb placa 'RSN' de resina fenòlica
compacte tipus 'ARPA' equivalent, color estandar a escollir segons
mostres, de 8 mm de gruix, d'alçada màxima 3.00 m i especejament
segons projecte, realitzacio de juntes entre plaques amb galze, i
remats amb perfils d'alumini anoditzat. Inclou enllatat de resina
compacte tipus fenòlic de 6mm de gruix fixades mecànicament a
parament i mecanitzatzats per passos d'instal.lacions, i segellat de
junts i petit material. Inclosos si es necessari, perfils de remat superior
i inferior tipus L en alumini anoditzat ò lacat, i perfil fixat al soport per
elevació de la placa per la realització de mitges canyes. Totalment
col·locat. Criteri d'amidaments buit per ple. (P - 25)

140,47 245,300 34.457,29

TOTAL Subactivitat 01.PR.RE.04.01.02 34.457,29

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEIS

Capítol PR PRESSUPOST

Capítol RE REHABILITACIÓ

Subcapitol 04 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS

Activitat 01 REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS

Subactivitat 03 PINTURES

1 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior d'arrebossat ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat
(P - 31)

5,07 302,404 1.533,19

TOTAL Subactivitat 01.PR.RE.04.01.03 1.533,19

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEIS

Capítol PR PRESSUPOST

Capítol RE REHABILITACIÓ

Subcapitol 04 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS

Activitat 01 REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS

Subactivitat 04 PERFILS DE REMAT, VARIS

1 E86BA010 m Remat d'acer galvanitzat color plata mat, format per perfil en 'L' de
desenvolupament 40mm, amb un plec, gruix 1.2 mm, col·locat amb
massilla adhesiva monocomponent de poliureta de elasticitat
permanent . (P - 29)

7,77 28,030 217,79

2 E82ZXA01 m Conducte de pas vertical instal·lacions  amb  secció circular (P - 23) 47,96 45,040 2.160,12

TOTAL Subactivitat 01.PR.RE.04.01.04 2.377,91

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEIS

euros



EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA FRANCA DE L´HOSPITALET

PRESSUPOST Data: 19/06/09 Pàg.: 9

Capítol PR PRESSUPOST

Capítol RE REHABILITACIÓ

Subcapitol 04 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS

Activitat 02 REVESTIMENT DE PARAMENTS HORITZONTALS

Subactivitat 01 PAVIMENTS INTERIORS

1 E9DBU210 m2 Paviment antilliscant de rajola de gres extruït esmaltat de forma
rectangular, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col.locat a truc de maceta
amb morter adhesiu (P - 36)

39,39 116,240 4.578,69

2 EJ12U0X1 u Formació de dutxa a terra e 155x170 cm, amb formació de pendents
amb morter de portland, impermeabilitzacions amb làmina de cautxú
butil d'1 mm de gruix, capa de morter i acabat amb gres antilliscant. (P
- 162)

327,68 2,000 655,36

3 E93AXA03 m2 Recrescuda i anivellament dels forjats pel suport de paviments, de 3-4
cm de gruix, amb formigó lleuger d'alta resistència sense granulat,
d'alta resistència térmica, autonivellant, compost de poliestiré
expandit, aigua i ciment, , elaborat i aplicat amb bomba. Inclosa
l'estesa i anivellament amb aparells adequats de mesura. Totalment
col·locat. (P - 34)

15,08 328,118 4.948,02

4 E9Z5XG01 M Tapajunts de paviment, per a junt de 20 mm d´amplària mitja, amb
perfil especial de protecció i decoració dels cantells de llautó, amb una
H=6 mm i L=2.50 m, tipus 'Schiene-Basic-MBS' de 'Schlüter' o
equivalent, col·locant prèviament el suport. (P - 37)

14,35 75,000 1.076,25

5 E9B212HK m2 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de
preu alt, de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locades a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l (P - 35)

75,77 69,110 5.236,46

6 19C11312 m2 Paviment de terratzo llis fosc de gra petit, de 30x30 cm, classe 1a,
preu superior, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2
cm de gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaix, polit i abrillantat (P -
3)

39,80 610,300 24.289,94

TOTAL Subactivitat 01.PR.RE.04.02.01 40.784,72

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEIS

Capítol PR PRESSUPOST

Capítol RE REHABILITACIÓ

Subcapitol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONS

Activitat 01 SANEJAMENT

1 ED7FPA01 M Connexió a l'arqueta existent des de el pou de sanejament amb tub de
PVC de paret massisa, de D 200 mm, de PN6 i SN4 (4kN/m2) segons
norma UNE-EN-53962. (P - 60)

58,12 80,000 4.649,60

2 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea
d'aplicació B, de diàmetre 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P
- 48)

18,14 115,000 2.086,10

3 ED111B71 M Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea
d'aplicació B, de diàmetre 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
(P - 51)

26,87 75,000 2.015,25

4 ED111B81 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea
d'aplicació B, de diàmetre 63 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P
- 52)

20,39 80,000 1.631,20

5 ED111B61 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea
d'aplicació B, de diàmetre 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P
- 50)

22,13 50,000 1.106,50

euros
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6 ED111B41 m Desguàs de fan-coil amb tub de PVC, de paret massissa àrea
d'aplicació B, de diàmetre 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P
- 49)

22,13 50,000 1.106,50

7 ED3227DH u Desguàs sifònic per a pica , amb reixeta incorporada, de PVC de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC (P - 55)

30,45 14,000 426,30

8 ED3227DG u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC
de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC (P - 54)

30,45 14,000 426,30

9 EDKZHEB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col.locat amb morter (P - 62)

69,98 6,000 419,88

10 ED31U010 u Registre per a instal.lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor,
de diàmetre 200 mm, instal.lat (P - 53)

29,49 3,000 88,47

11 ED7FP90T m Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, de D=160 mm, de PN
6 bar i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962, en llit de 10 cm
de sorra (P - 59)

37,49 120,000 4.498,80

12 ED7FPA0S M Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, de D 200 mm, de PN6
i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962, en solera de 10 cm i
reblert fins a 10 cm sobre el tub amb formigó (P - 61)

58,12 80,000 4.649,60

13 ED5HU001 m Canal modular de drenatge de formigó polimèric sense pendent
incorporada de 8,2 cm de fondària, amb bastidor i reixa de fosa gris
amb clavilla de retenció, muntat sobre base de formigó HM-20/P/10/I
(P - 58)

122,41 45,000 5.508,45

14 ENN2U010 u Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes
submergibles (servei i reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor
de 65 mm, motor de 1,2 cv.Es per a un cabal de 24m3/h a una altura
d'elevacio de 5,8m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial
submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i acoblament de les
bombes, trapa de doble d'acces i jocs de tubs-guia, instal.lada. Inclos
quadre eléctric. (P - 188)

2.277,70 1,000 2.277,70

15 ED35UA30 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 60x60 cm i 65 cm
de fondària, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de
formigó prefabricat (P - 56)

83,59 4,000 334,36

16 ED35UA45 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 240x240 cm i 105
cm de fondària, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de
formigó prefabricat (P - 57)

771,56 1,000 771,56

17 PPAU0001 PA Partida alçada d'abonament integre en concepte d'ajudes de paleta a
la instal.lació de sanejament (P - 222)

2.943,91 1,000 2.943,91

TOTAL Activitat 01.PR.RE.05.01 34.940,48

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEIS

Capítol PR PRESSUPOST

Capítol RE REHABILITACIÓ

Subcapitol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONS

Activitat 02 XARXA D'AIGUA FREDA, ACS I SOLAR

1 PPAUU003 pa Partida alçada connexionat a la xarxa existent  (P - 226) 2.000,00 1,000 2.000,00

2 EE222BSH u Calentador elèctric, de 20 kW de potència calorífica, de fosa per a
calefacció de 4 bar i 100 °C, com a màxim, muntada sobre bancada (P
- 63)

2.091,02 1,000 2.091,02

3 EE415110 m Xemeneia circular de doble paret d'acer inoxidable, amb aïllament
interior de llana de roca d'alta densitat, de 125 mm de diàmetre
nominal, unió amb acoblament estanc i muntada superficialment (P -
64)

87,77 2,000 175,54

4 EEA14650 u Col.lector solar térmic vidrat xx-sel, 2m2 actius (dim:2400x900x80mm),
absorvidor en acer inoxidable recubriment selectiu de crom AS+, vidre
iow-iron, aillament de poliureta (lliure de CFC). (P - 69)

2.030,39 16,000 32.486,24

euros
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5 ENX12125 u Grup de pressió d'aigua format per una bomba amb les seves
proteccions hidràuliques segons plànols, per a un cabal de 150 m3/h,
com a màxim, alçada manométrica de 5,7 mca (P - 189)

500,46 2,000 1.000,92

6 EEA15000 u Estació solar de trasferencia de calor premuntada. composta per
intercambiador termosoldat de plaques en acer inox. AISI 316 per
ACS, amb una potència de 20 kw, per un cabal de 1218 l/h.(amb
aillament). 2 reguladors de cabal setter, per un rang de 10-40 l/m, de
1, en llautò. Temp Max 130ºC, 2 grups de seguretat composats per
vàlvula de seguretat i manómetre. Inclou 4 claus de tall de 1, 4
vàlvules de buidat i connexió per sonda de temperatura en circuit
primari.Inclós quadre eléctric i aerotermo. (P - 70)

2.030,39 1,000 2.030,39

7 EEU4U030 u dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col.locat roscat (P - 99)

460,93 3,000 1.382,79

8 EEU4U035 u dipòsit d'expansió tancat de 425 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col.locat roscat (P - 100)

1.223,23 3,000 3.669,69

9 EJ711783 u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster reforçat, de 200 l de capacitat,
col.locat sobre bancada d'obra de fàbrica de ceràmica (P - 173)

109,88 4,000 439,52

10 EJAB1511 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat, amb
cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, col.locat en posició
vertical amb fixacions murals i connectat (P - 174)

1.307,10 3,000 3.921,30

11 EEA15001 u 2 Grups de seguretat, coposats per vàlvula de seguretat i
manómetre.(3bars circuit primari) (P - 71)

2.030,39 1,000 2.030,39

12 EF52A3B2 m Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 112)

14,27 70,000 998,90

13 EEA15002 u Regulació formada per intercambiador desmontable de plaques en
acer inox per ACS per una potencia de 45,32kw, per un acabal
nominal de 3500 litres/h, amb sonda de temperatura, 12 sondes NTC,
9 sortides de rele, funció antigel i Sobretemperatura, 2 connexions per
contadors d'energia, Centraleta solar per acutuar sobre bombes de
circuit primari, circuit secundari, v3v i aerotermo, amb sondes
correspondent. Contador d'aigua calenta amb emisor d'impolsos.
Aerotermo de dissipació. Pot max de 20,5 kw. Per un cabal de
funcionament de 900-2900 l/h. (P - 72)

3.599,14 1,000 3.599,14

14 EFC13A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm,
sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 113)

4,41 230,000 1.014,30

15 EFC17C25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat al fons de la rasa (P - 117)

10,97 205,000 2.248,85

16 EFC16C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment (P - 116)

7,16 150,000 1.074,00

17 EFC15C25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat al fons de la rasa (P - 115)

6,04 300,000 1.812,00

18 EFC14C25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat al fons de la rasa (P - 114)

5,24 220,000 1.152,80

19 EFQ3N6M1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a
canonades de 18 mm de diàmetre exterior, de 19 mm de gruix promig,
amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 20 mm, amb una
conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la
flama, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment (P - 126)

9,39 230,000 2.159,70

20 EFQ3N7M1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a
canonades de 22 mm de diàmetre exterior, de 19 mm de gruix promig,
amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 24 mm, amb una
conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la
flama, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment (P - 127)

9,90 220,000 2.178,00

21 EFQ3N9M1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a
canonades de 28 mm de diàmetre exterior, de 19 mm de gruix promig,
amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 30 mm, amb una
conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la

11,24 300,000 3.372,00

euros
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flama, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment (P - 128)

22 EFQ3NAM1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a
canonades de 35 mm de diàmetre exterior, de 19 mm de gruix promig,
amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 37 mm, amb una
conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la
flama, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment (P - 129)

12,28 150,000 1.842,00

23 EFQ3NBM3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a
canonades de 42 mm de diàmetre exterior, de 19 mm de gruix promig,
amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 44 mm, amb una
conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la
flama, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment (P - 130)

17,71 130,000 2.302,30

24 EN3184F7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 16
bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de
tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment (P - 187)

300,18 15,000 4.502,70

25 EN3174F7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/4'', de 16
bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de
tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment (P - 186)

262,67 6,000 1.576,02

26 EN3164F7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar
de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de
tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment (P - 185)

167,53 2,000 335,06

27 EN3144F7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 16
bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de
tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment (P - 184)

125,26 8,000 1.002,08

28 EJ18U011 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable, industrial de 80 x 45 cm, amb
potes i fixacions murals, totalment instal.lada a la xarxa d'evacuació (P
- 165)

500,27 5,000 2.501,35

29 EJ18D313 u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, de 50 a 60 cm
de llargària, de color blanc i <=50 cm d'amplària, preu mitjà, col.locada
amb suports murals (P - 164)

142,91 18,000 2.572,38

30 EJ1AB21N u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color
blanc, preu superior, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 166)

124,37 2,000 248,74

31 EJ14BB13 u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
de color blanc, preu mitjà, col.locat amb fixacions murals i connectat a
la xarxa d'evacuació (P - 163)

362,91 15,000 5.443,65

32 EJ22613A u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a
dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de
1/2´´ i sortida de 1/2´´ (P - 167)

118,19 14,000 1.654,66

33 EJ23513A u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de 1/2´´ (P - 168)

138,69 18,000 2.496,42

34 EJ23C13A u Aixeta amb accionador infraroig per a lavabo de classe termostàtica,
mural, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i
alimentació per bateries, muntat superficialment (P - 169)

338,23 4,000 1.352,92

35 EJ23P131 u Broc per a lavabo, de llautó cromat, muntat superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ (P - 170)

128,30 5,000 641,50

36 EJ24A131 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat,
preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ (P - 171)

22,06 15,000 330,90

37 EJ2A8129 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat,
preu mitjà, amb entrada d'1''1/4 (P - 172)

152,01 2,000 304,02

38 PPAU0002 PA Partida alçada d'abonament integre en concepte d'ajudes de paleta a
les instal.lacions de fontaneria, gasos medicinals i protecció
contraincendis (P - 223)

5.000,00 1,000 5.000,00

TOTAL Activitat 01.PR.RE.05.02 104.944,19

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEIS

euros
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Capítol PR PRESSUPOST

Capítol RE REHABILITACIÓ

Subcapitol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONS

Activitat 03 ELECTRICITAT ENLLUMENAT

Subactivitat 01 ELECTRICITAT

1 EG145B03 u Quadre general eléctric per climatització amb carcasa metàlica, ubicat
dins de sala de màquines on tant estarà les proteccións diferencials i
magnetotèrmiques de totes les línees segons esquema eléctric.
(P - 131)

1.297,91 1,000 1.297,91

2 EG145B04 u Quadre general eléctric per zona de treball amb carcasa metàlica,
ubicat dins de sala de màquines on tant estarà les proteccións
diferencials i magnetotèrmiques de totes les línees segons esquema
eléctric. (P - 132)

1.297,91 9,000 11.681,19

3 EG2DU080 m Separador vertical de planxa per a safates metàl.liques (P - 135) 7,98 120,000 957,60

4 EG638153C9MFu Presa corrent,tipus (3P+T+N),16A/400V,a/tapa,preu
mitjà,munt.caixa/bast., (P - 154)

38,46 2,000 76,92

5 EGC53510 u SAI trifàsic de 8 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un
ondulador estàtic electrònic de 8 kVA de potència, un
rectificador-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass estàtic,
by-pass de manteniment, sistema de control a microprocessador, una
bateria d'acumuladors de plom estanca/hermètica per a una
autonomia de 10 minuts a plena càrrega (P - 155)

5.160,09 1,000 5.160,09

6 EGDZ1103 u Presa equipotencial montada encastada (P - 156) 24,96 36,000 898,56

7 EG31Q206 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, tripolar de
secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub (P - 142)

3,72 1.650,000 6.138,00

8 EG31Q306 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, tripolar de
secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub (P - 143)

3,72 1.200,000 4.464,00

9 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 133)

1,16 500,000 580,00

10 EG638152C9MFu Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà ref.
16523 de la sèrie SOL-Teide + ref. 16723 de la sèrie SOL-Teide de
BJC, muntada sobre caixa o bastidor (P - 153)

11,25 218,000 2.452,50

11 EG2D9A0A m Safata metàl.lica de reixeta d'acer galvanitzat, de 600 mm d'amplària,
fixada amb suports (P - 134)

59,26 120,000 7.111,20

12 EG31Q406 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, tripolar de
secció 3x4 mm2, col.locat en tub (P - 144)

5,82 150,000 873,00

13 EG31Q506 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, tripolar de
secció 3x6 mm2, col.locat en tub (P - 145)

8,72 500,000 4.360,00

14 PPAUU017 pa Partida alçada connexionat a la xarxa existent  (P - 227) 714,26 1,000 714,26

15 EG31X306 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, pentapolar de
secció 5x2,5 mm2, col.locat en tub (P - 147)

6,68 35,000 233,80

16 EG313304 m Alimentació electrica portes d'entrada automàtiques amb Conductor de
coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5
mm2, muntat superficialment (P - 137)

1,95 270,000 526,50

17 EG313602 m Alimentació quadre d'aillament monofàsic amb conductor de coure de
designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x10 mm2, muntat
superficialment (P - 140)

5,31 12,000 63,72

18 EG31V60A m Alimentació quadre aillament trifàsic amb conductor de designació
UNE RZ 0,6/1 kV, amb neutre fiador de 4x10 mm2 i col.locat en
muntatge aeri entre suports (P - 146)

5,36 1,000 5,36

euros
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19 EG380707 m Xarxa equipotencial en anell per connexió de parts metàl.liques i PE
amb conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 148)

11,14 100,000 1.114,00

20 EG380708 m Connexió de totes les parts metàl.liques de les obres amb Xarxa
equipotencial en anell per connexió de parts metàl.liques i PE amb
conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 149)

11,14 50,000 557,00

21 EG311B02 m Alimentació maquinaria de clima amb conductor de coure de
designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x70 mm2, muntat
superficialment (P - 136)

10,17 75,000 762,75

22 EG313330 m Alimentació electrica extractor sala tècnica amb Conductor de coure
de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2,
muntat superficialment (P - 138)

1,95 270,000 526,50

23 EG313502 m Alimentació extractors lavabos amb conductor de coure de designació
UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x6 mm2, muntat
superficialment (P - 139)

4,11 120,000 493,20

24 PPAU0003 PA Partida alçada d'abonament integre en concepte d'ajudes de paleta a
les instal.lacions d'electricitat i enllumennat, veu i dades, i protecció i
seguretat (P - 224)

6.500,00 1,000 6.500,00

25 PPAUU333 pa Partida alçada connexionat a la xarxa existent d'electricitat (P - 228) 18.000,00 1,000 18.000,00

TOTAL Subactivitat 01.PR.RE.05.03.01 75.548,06

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEIS

Capítol PR PRESSUPOST

Capítol RE REHABILITACIÓ

Subcapitol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONS

Activitat 03 ELECTRICITAT ENLLUMENAT

Subactivitat 02 ENLLUMENAT INTERIOR

1 EH2D5A42 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2,
amb 2 làmpades fluorescents horitzontals de 18 W i 230 V de tensió
d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un
grau de rendiment de color Ra=82, dimensions d'encastament de 218
mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau
de protecció IP 20, equip AF i col.locada encastada (P - 158)

120,61 56,000 6.754,16

2 EH2D5A44 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar estanca per
locals esterils, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació,
dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de
profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF
(P - 159)

257,43 42,000 10.812,06

3 EH612324 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de
175 fins a 300 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada
superficialment al sostre (P - 160)

138,06 52,000 7.179,12

4 EG621GA2 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat (P - 150)

11,23 48,000 539,04

5 EG621HD2 u Commutador doble, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat (P - 151)

14,69 20,000 293,80

6 EG621HD2C34 u Subministre i col.locació d'interruptor per apertura de porta de
quirófanos, inclou tirada de línea i canalització necessària, ajudes i
proves de funcionament. (P - 152)

22,75 6,000 136,50

7 EH212224 u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor
de lamel.les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs
fluorescents 1 de 36 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de
color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de
forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de
protecció IP 207, A.F. i encastada (P - 157)

85,59 5,000 427,95

euros
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8 EHB2113B u Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i làmpada
d'incandescència de 60 a 100 W, cos de fosa d'alumini, IP-55 i
muntada amb suport per a sostre (P - 161)

68,11 8,000 544,88

TOTAL Subactivitat 01.PR.RE.05.03.02 26.687,51

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEIS

Capítol PR PRESSUPOST

Capítol RE REHABILITACIÓ

Subcapitol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONS

Activitat 04 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

1 EEH1RSP1 u Planta enfriadora CLIMAVENETA de alta eficiencia NECS 302 de 70
kw de frio,R410A aire/agua, o similiar, con sistema de control
QuickMind que permite la instalación sin deposito de inercia
(instalaciones con mas de 2,5 litros/Kw), Con ventiladores axiales,
equipada con 2 compresores scroll y 1 circuitos independientes,
intercambiador de placas, refrigerante ecológico R410a, versión
standard.
(P - 73)

18.602,01 1,000 18.602,01

2 EEH1RSP2 u Planta enfriadora CLIMAVENETA de alta eficiencia NECS 604 de
154.4 kw de frio,R410A aire/agua , o similar,con sistema de control
QuickMind que permite la instalación sin deposito de inercia
(instalaciones con mas de 2,5 litros/Kw), Con ventiladores axiales,
equipada con 2 compresores scroll y 1 circuitos independientes,
intercambiador de placas, refrigerante ecológico R410a, versión
standard.
(P - 74)

25.403,78 1,000 25.403,78

3 EEU22100DJ9V u Kit Hidrónico montado dentro del equipo compuesto por 2 BOMBAS
con change over automático y rotación programada, DEPÓSITO de
acumulación (capacidad y curvas de las bombas disponible en la doc.
técnica) incluyendo manómetro, vaso de expansión, válvula de
desagüe, de retención, de control de caudal y de seguridad.
(P - 98)

4.075,77 2,000 8.151,54

4 EE415510 m Xemeneia circular de doble paret d'acer inoxidable, amb aïllament
interior de llana de roca d'alta densitat, de 250 mm de diàmetre
nominal, unió amb acoblament estanc i muntada superficialment (P -
65)

146,05 20,000 2.921,00

5 ENX3U390 u Circuit hidràulic per connexió de màquine refredadora i caldera,
segons esquema de projecte, amb valvuleria, bombes, filtres,
manómetros , termómetros, antiretorns , valvues de tres vies, colectors
inclosos. (P - 190)

7.995,86 1,000 7.995,86

6 EEJB6211 u Climatitzador horitzontal zona de treball tot aire exterior per a un cabal
d'aire de fins a 3000 m3/h, amb estructura de perfils d'acer galvanitzat
i panell sandwich de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb
aïllament tèrmo-acústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de
poliuretà, 1 bateria d'aigua freda de fins a 44,8kW d, i 1 bateria aigua
calenta de fins a 39 kw de potència total en condicions ambientals
estàndard, per a 1 zona, 1 ventilador centrífug de doble turbina i 1
motor de 3 velocitats, alimentació monofàsica de 230 V, pressió
disponible de 180 Pa i filtre d'aire de tipus pla f3,g9, tot accessible des
dels laterals i des de sota de la màquina, amb recuperació de calor (P
- 78)

8.517,56 1,000 8.517,56

7 EEJB6212 u Climatitzador horitzontal sindicats, recepció i garites passadís net tot
aire exterior per a un cabal d'aire de fins a 5000 m3/h, amb estructura
de perfils d'acer galvanitzat i panell sandwich de dues planxes d'acer
galvanitzades i lacades amb aïllament tèrmo-acústic a base de cautxú
d'alta densitat i escuma de poliuretà, 1 bateria d'aigua freda de fins a
34,3kW d, i 1 bateria aigua calenta de fins a 36,1 kw de potència total
en condicions ambientals estàndard, per a 1 zona, 1 ventilador
centrífug de doble turbina i 1 motor de 3 velocitats, alimentació
monofàsica de 230 V, pressió disponible de 180 Pa i filtre d'aire de

7.373,33 1,000 7.373,33

euros
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tipus pla f3,g9, tot accessible des dels laterals i des de sota de la
màquina, amb recuperació de calor (P - 79)

8 EEJB2214 u Climatitzador horitzontal per cuina a un cabal d'aire de fins a 1674
m3/h, amb estructura de perfils d'acer galvanitzat i panell sandwich de
dues planxes d'acer galvanitzades i prelacades amb aïllament
tèrmo-acústic d'escuma de poliéste, 1 bateria d'aigua freda de fins a 9
kW i 1 batería d'aigua calenta de fins a 3,4 kW, potències totals en
condicions ambientals estàndard, per a 1 zona, 1 ventilador centrífug
de doble turbina , alimentació monofàsica de 230 V, pressió disponible
de 275 Pa i filtre d'aire de tipus pla, tot accessible des dels laterals i
des de sota de la màquina, col.locat encastat en fals sostre (P - 76)

2.550,32 1,000 2.550,32

9 EEJB2215 u Climatitzador horitzontal per despatxos a un cabal d'aire de fins a 4200
m3/h, amb estructura de perfils d'acer galvanitzat i panell sandwich de
dues planxes d'acer galvanitzades i prelacades amb aïllament
tèrmo-acústic d'escuma de poliéste, 1 bateria d'aigua freda de fins a
24,4 kW i 1 batería d'aigua calenta de fins a 8,4 kW, potències totals
en condicions ambientals estàndard, per a 1 zona, 1 ventilador
centrífug de doble turbina , alimentació monofàsica de 230 V, pressió
disponible de 275 Pa i filtre d'aire de tipus pla, tot accessible des dels
laterals i des de sota de la màquina, col.locat encastat en fals sostre
(P - 77)

8.661,15 1,000 8.661,15

10 EEJ14522 u Fan-coil horitzontal amb carcassa tipus cassete, amb ventilador
centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs,
de 2,5 kW de potència frigorífica màxima i 1,3kW de potència calorífica
màxima, de 100 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació
monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i amb safata de recollida
de condensats, muntat superficialment al sostre (P - 75)

490,87 9,000 4.417,83

11 EEZ51110 u Humidificador de vapor per climatitzador de quirófanos de 5 kg/h, amb
valvula de desigua, control per microprocesador amb visualitzador
LCD, i carga eléctrica equilibrada en tot moment, i resistencies
modulades per un relé estatic síncrone. (P - 102)

215,84 1,000 215,84

12 EEM3A612 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 300 mm de
diàmetre i 950 m3/h de cabal màxim d'aire, col.locat per montatge de
superficie de plàstic (P - 91)

175,89 1,000 175,89

13 EE42Q854 m Conducte llis autoconnectable circular planxa d'acer galvanitzat, de
200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm i muntat
superficialment (P - 66)

35,65 75,000 2.673,75

14 EE52Q12A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports (P - 67)

30,27 1.700,000 51.459,00

15 EF11E222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 5´´, segons la
norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 111)

92,03 30,000 2.760,90

16 EF115222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3/4´´, segons
la norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 103)

14,76 90,000 1.328,40

17 EF117222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/4, segons
la norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 105)

24,62 100,000 2.462,00

18 EF119222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la
norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 107)

40,38 150,000 6.057,00

19 EF116222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´, segons la
norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 104)

18,53 55,000 1.019,15

20 EF11A222 M Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´1/2, segons
la norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 108)

47,60 30,000 1.428,00

21 EF11D222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 4´´, segons la
norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 110)

73,74 10,000 737,40

22 EF11B222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la
norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 109)

57,64 90,000 5.187,60

euros
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23 EEM3A613 u Extractor heliocentrífug per lavabos, monofàsic per a 230 V, de 100
mm de diàmetre i 60 m3/h de cabal màxim d'aire, col.locat per
montatge de superficie de plàstic (P - 92)

175,89 19,000 3.341,91

24 EFQ3FER1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a
canonades fredes d'acer o coure de 60 mm de diàmetre exterior, de
29,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 62 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035
W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat
baix i col.locat superficialment (P - 122)

21,70 300,000 6.510,00

25 EFQ3FGR1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a
canonades fredes d'acer o coure de 76 mm de diàmetre exterior, de
30,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 78 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035
W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat
baix i col.locat superficialment (P - 123)

24,38 280,000 6.826,40

26 EFQ3FMV1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a
canonades fredes d'acer o coure de 140 mm de diàmetre exterior, de
37,5 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 143 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035
W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat
baix i col.locat superficialment (P - 125)

45,69 30,000 1.370,70

27 EFQ3F7M1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a
canonades fredes d'acer o coure de 22 mm de diàmetre exterior, de
20,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035
W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat
baix i col.locat superficialment (P - 118)

9,95 35,000 348,25

28 EFQ3FAM1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a
canonades fredes d'acer o coure de 35 mm de diàmetre exterior, de
21,5 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 37 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035
W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat
baix i col.locat superficialment (P - 120)

12,11 200,000 2.422,00

29 EFQ3FDR1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a
canonades fredes d'acer o coure de 54 mm de diàmetre exterior, de
28,5 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 56 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035
W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat
baix i col.locat superficialment (P - 121)

17,95 200,000 3.590,00

30 EFQ3F9M1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a
canonades fredes d'acer o coure de 28 mm de diàmetre exterior, de
21,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 30 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035
W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat
baix i col.locat superficialment (P - 119)

10,10 35,000 353,50

31 EFQ3FJR1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a
canonades fredes d'acer o coure de 89 mm de diàmetre exterior, de
30,5 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 91 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035
W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat
baix i col.locat superficialment (P - 124)

27,17 90,000 2.445,30

32 EEV26E4V u Termòstat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, selector de 3
velocitats ventilador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
(P - 101)

137,23 11,000 1.509,53

33 EEK1173B u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20
mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al
bastiment (P - 80)

22,44 19,000 426,36

34 EEK11KAB u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 600x300 mm, d'aletes separades 20
mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al
bastiment (P - 82)

55,69 25,000 1.392,25

35 EEK11D3D u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 400x100 mm, d'aletes separades 20
mm, de secció en V i fixada al bastiment (P - 81)

32,63 33,000 1.076,79

euros
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36 EEK97408 u Difusor circular d'alumini DA02 lacat blanc, de 300 mm de diàmetre i
fixat al pont de muntatge, per un cabal de 330 m3/h (P - 84)

51,07 18,000 919,26

37 EEK97407 u Difusor circular d'alumini DA01 lacat blanc, de 300 mm de diàmetre i
fixat al pont de muntatge, per un cabal de 100 m3/h (P - 83)

51,07 18,000 919,26

38 EEK97410 u Difusor circular d'alumini DA03 lacat blanc, de 300 mm de diàmetre i
fixat al pont de muntatge, per un cabal de 210 m3/h (P - 85)

51,07 18,000 919,26

39 EEN1N002 u Unitat terminal amb filtre absolut DA05 amb boca de connexió circular
horitzontal, amb xapa d'acer lacat RAL 9010 amb pressa per
comprovació d'estanqueitat de filtre per cabal de 330 m3/h
completament instal.lat . h11 (P - 94)

115,00 5,000 575,00

40 EEN1N03 u Unitat terminal amb filtre absolut DA06 amb boca de connexió circular
horitzontal, amb xapa d'acer lacat RAL 9010 amb pressa per
comprovació d'estanqueitat de filtre per cabal de 210 m3/h
completament instal.lat . H11 (P - 96)

115,00 5,000 575,00

41 EEN1N04 u Unitat terminal amb filtre absolut DA07 amb boca de connexió circular
horitzontal, amb xapa d'acer lacat RAL 9010 amb pressa per
comprovació d'estanqueitat de filtre per cabal de 570m3/h
completament instal.lat . H11 (P - 97)

115,00 4,000 460,00

42 EEN1N001 u Unitat terminal amb filtre absolut DA04amb boca de connexió circular
horitzontal, amb xapa d'acer lacat RAL 9010 amb pressa per
comprovació d'estanqueitat de filtre per cabal de 625 m3/h
completament instal.lat  H11 (P - 93)

90,00 12,000 1.080,00

43 EEKP6D11 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de 400 mm d'amplària i 700 mm d'alçària col.locada entre els
conductes (P - 88)

278,97 2,000 557,94

44 EEKP6A11 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de 400 mm d'amplària i 600 mm d'alçària col.locada entre els
conductes (P - 87)

254,65 2,000 509,30

45 EEKP6E11 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de 400 mm d'amplària i 750 mm d'alçària col.locada entre els
conductes (P - 89)

290,99 2,000 581,98

46 EEKP2411 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de diametre 300 mm d'alçària col.locada entre els conductes circulars
(P - 86)

174,31 1,000 174,31

47 EEKQ2311 u Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d´acer
galvanitzat de 300 mm d´amplària i 150 mm d´alçària, col.locada (P -
90)

128,85 9,000 1.159,65

48 EEN1N003 u Gestió i control de climatització format per valvules de tres vies,
medidors de cabals, sonda de desplaçament de consigna, sonda
combinada de temperatura i humitat, presostet diferencial per l'aire,
actuadors rotatius, convertidors de frequència, regulador amb
microprocessador programable, segons esquema i memòria de
projecte (P - 95)

4.800,00 1,000 4.800,00

49 EE617642 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb llana de roca de densitat 41 a 45
kg/m3, de 25 mm de gruix i muntat exteriorment (P - 68)

9,45 1.000,000 9.450,00

50 PPAU0335 PA Partida alçada d'abonament integre en concepte d'ajudes de paleta a
les instal.lacions de climatització i ventilació i resta d'industrials (P -
225)

4.500,00 1,000 4.500,00

TOTAL Activitat 01.PR.RE.05.04 228.893,26

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEIS
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Capítol RE REHABILITACIÓ

Subcapitol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONS

Activitat 05 PROTECCIÓ CONTRA INCENDI

1 EM11KD70 u Detector de fum òptic analògic algorítmic amb microprocessador i
direccionament digital de baix perfil, cambra òptica extraible i

66,91 63,000 4.215,33

euros
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reemplaçable, compensació algorítmica debruticia i algoritme per a
millorar la resistència davant de interferències electromagnètiques,
doble led indicador amb visió total i sortida per a pilot remot, sistema
antirobo del capçal, microreixeta de protecció per ambients bruts i
contactes d'acer inoxidabl, material ABS color blanc. Precisa zócal
base KZ700. Mòdel KL731A de KILSEN. Totalment muntat i
instal·lat.O similar equivalent. (P - 175)

2 EM12KM71 u Mòdul de control d'un llaç analògic direccionable, amb capacitat
màxima de 125 detectors i 125 mòduls per a les centrals KSA702 i
KSA705, model KAL701, amb sortides aïllades i curtcircuitables.
Totalment muntat i instal·lat.O similar equivalent. (P - 177)

245,38 1,000 245,38

3 EM14K450 u Polsador manual d'alarma direccionable, mòdel KAL450 de la marca
KILSEN, amb led indicador d'estat i clau de proba, connexionat
mitjançant terminals, possibilitats de muntatge encastat o superfície.
Material ABS color vermell. Dimensions: 87x87x20mm. Totalment
muntat i instal·lat.O similar equivalent. (P - 178)

75,45 7,000 528,15

4 EM15KR32 u Retenedor electromagnètic, amb caixa d'acer superficial i polsador de
desbloqueig, mòdel FE832. Força de retenció: 50kg. Alimentació:24
Vdc - 2W. Índex de protecció: IP42. Es subministre amb placa de
retenció amb ròtula d'acer galvanitzat. Totalment muntat i instal·lat.O
similar equivalent. (P - 179)

50,51 6,000 303,06

5 EM1ZUCDI u Unitat de connexió a centraleta contraincendis general de l'hospital.
Inclou cablejat i conduccions. Totalment instal·lat i en correcte
funcionament. (P - 180)

10,38 1,000 10,38

6 EM12KIPX u Programació del sistema de detecció i alarma contraincendis. (P - 176) 622,15 1,000 622,15

7 EM23EACI u Kit de boca d´incendi equipada de 25 mm de diàmetre (BIE-25), marca
EACI, model BIE25PEI-MV, o similar equivalent. Segons norma EN
671-1. Format per armari vertical de mides 1.380x580x260 mm, en
xapa d'acer inoxidable AISI 304, orificis d'anclatge, pretroquelat per a
entrada de la canonada. Amb portes de metacrilat de 6mm de gruix
mateat a l'acid, amb tancament per polsador-iman. Amb devanadera
de xapa d'acer de 500 mm de diàmetre, pintada en vermell
epoxi-poliester RAL-3000. Alimentació axial. Manega semirigida
segons norma EN-694 de 25 mm amb connexió premsada en els
extrems. Amb llança de triple efecte, vàlvula de bola de llautó cromat,
amb desmultiplicador. Amb manometre indicador de pressió. Amb
compartiment per a polsador, sirena i llum d'emergència, i
compartiment per allotjar l'extintor. Totalment muntat i en
funcionament. (P - 181)

1.506,59 7,000 10.546,13

8 EM31EA6C u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, muntat superficialment. Totalment muntat. (P - 183)

59,82 10,000 598,20

9 EM31EA3C u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió
incorporada, pintat. Muntat superficialment. Totalment muntat. (P - 182)

86,71 2,000 173,42

10 EG31P206 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, bipolar de
secció 2x1,5 mm2, col.locat en tub (P - 141)

3,40 500,000 1.700,00

11 EF118222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons
la norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 106)

29,33 40,000 1.173,20

12 EF119222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la
norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 107)

40,38 30,000 1.211,40

13 EF11A222 M Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´1/2, segons
la norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 108)

47,60 20,000 952,00

14 PPAUU003 pa Partida alçada connexionat a la xarxa existent  (P - 226) 2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Activitat 01.PR.RE.05.05 24.278,80
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Subcapitol 06 URBANITZACIÓ

Activitat 01 SISTEMA D'ACABATS

1 E923RG91 m2 Subbase de grava procedent de granulats reciclats de formigó, de 20
cm de gruix i grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material (P - 32)

8,27 275,740 2.280,37

2 E9361560 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm (P - 33)

13,87 275,740 3.824,51

3 E7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col.locada no
adherida (P - 18)

1,35 275,740 372,25

4 FR3P3G11 m3 Aportació i incorporació de sauló garbellat, a granel, amb mitjans
manuals (P - 195)

80,93 13,059 1.056,86

5 ER3P1211 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a
granel, amb mitjans manuals (P - 192)

92,36 150,220 13.874,32

6 FJS2U010 u Aspersor per a instal.lacions de reg per a un abast de 6,7 m a 2,5
bars, tipus T-Bird sèrie T-22 de Rain-Bird o equivalent, instal.lat amb
tobera (P - 194)

32,78 8,000 262,24

7 FR716011 m2 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 25 % (P - 196)

2,47 150,220 371,04

TOTAL Activitat 01.PR.RE.06.01 22.041,59

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEIS

Capítol PR PRESSUPOST

Capítol RE REHABILITACIÓ

Subcapitol 06 URBANITZACIÓ

Activitat 02 MARQUESINA

1 EB12U010 m MARQUESINA CASA ADO (P - 46) 107,02 138,750 14.849,03

TOTAL Activitat 01.PR.RE.06.02 14.849,03

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEIS

Capítol PR PRESSUPOST

Capítol RE REHABILITACIÓ

Subcapitol 06 URBANITZACIÓ

Activitat 03 SISTEMA DE TANCAMENTS

1 F6A1U040 m Reixat de 2 m d'alçària, de malla d'acer galvanitzat i plastificat 200x50
mm i 50x50 de pas de malla i diàmetre 5 mm, amb doblegat
longitudinal, muntants de tub d'acer galvanitzat i plastificat i accessoris
de fixació, col.locats cada 2,70 m sobre daus de formigó (P - 193)

69,69 174,120 12.134,42

TOTAL Activitat 01.PR.RE.06.03 12.134,42

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEIS

Capítol PR PRESSUPOST

Capítol SS SEGURETAT I SALUT

Subcapitol 01 SEGURETAT I SALUT

Activitat 01 PA A JUSTIFICAR PER SEGURETAT I SALUT

euros



EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA FRANCA DE L´HOSPITALET

PRESSUPOST Data: 19/06/09 Pàg.: 21

1 PPA000SS PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT.
(P - 221)

31.340,66 1,000 31.340,66

TOTAL Activitat 01.PR.SS.01.01 31.340,66

euros

EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA FRANCA DE L´HOSPITALET

RESUM DE PRESSUPOST Data: 19/06/09 Pàg.: 1

NIVELL 5: Activitat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat 01.PR.RE.01.01  ENDERROCS 41.294,50

Activitat 01.PR.RE.01.02  GESTIÓ RESIDUS 3.571,18

Subcapitol 01.PR.RE.01  ENDERROCS, GESTIO DE RESIDUS 44.865,68

Activitat 01.PR.RE.02.01  SISTEMA D'ENVOLVENT SOBRE RASANT 303.380,57

Subcapitol 01.PR.RE.02  SISTEMA ENVOLVENT 303.380,57

Activitat 01.PR.RE.03.01  ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS 100.593,05

Activitat 01.PR.RE.03.02  ELEMENTS DIVISORIS HORITZONTALS 41.458,38

Subcapitol 01.PR.RE.03  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 142.051,43

Activitat 01.PR.RE.04.01  REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS 47.898,62

Activitat 01.PR.RE.04.02  REVESTIMENT DE PARAMENTS HORITZONTALS 40.784,72

Subcapitol 01.PR.RE.04  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS 88.683,34

Activitat 01.PR.RE.05.01  SANEJAMENT 34.940,48

Activitat 01.PR.RE.05.02  XARXA D'AIGUA FREDA, ACS I SOLAR 104.944,19

Activitat 01.PR.RE.05.03  ELECTRICITAT ENLLUMENAT 102.235,57

Activitat 01.PR.RE.05.04  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 228.893,26

Activitat 01.PR.RE.05.05  PROTECCIÓ CONTRA INCENDI 24.278,80

Subcapitol 01.PR.RE.05  SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONS 495.292,30

Activitat 01.PR.RE.06.01  SISTEMA D'ACABATS 22.041,59

Activitat 01.PR.RE.06.02  MARQUESINA 14.849,03

Activitat 01.PR.RE.06.03  SISTEMA DE TANCAMENTS 12.134,42

Subcapitol 01.PR.RE.06  URBANITZACIÓ 49.025,04

Activitat 01.PR.SS.01.01  PA A JUSTIFICAR PER SEGURETAT I SALUT 31.340,66

Subcapitol 01.PR.SS.01  SEGURETAT I SALUT 31.340,66

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.154.639,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4: Subcapitol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapitol 01.PR.RE.01  ENDERROCS, GESTIO DE RESIDUS 44.865,68

Subcapitol 01.PR.RE.02  SISTEMA ENVOLVENT 303.380,57

Subcapitol 01.PR.RE.03  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 142.051,43

Subcapitol 01.PR.RE.04  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS 88.683,34

Subcapitol 01.PR.RE.05  SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONS 495.292,30

Subcapitol 01.PR.RE.06  URBANITZACIÓ 49.025,04

Capítol 01.PR.RE  REHABILITACIÓ 1.123.298,36

Subcapitol 01.PR.SS.01  SEGURETAT I SALUT 31.340,66

Capítol 01.PR.SS  SEGURETAT I SALUT 31.340,66

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.154.639,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.PR.RE  REHABILITACIÓ 1.123.298,36

Capítol 01.PR.SS  SEGURETAT I SALUT 31.340,66

Capítol 01.PR  PRESSUPOST 1.154.639,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.154.639,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros



EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA FRANCA DE L´HOSPITALET

RESUM DE PRESSUPOST Data: 19/06/09 Pàg.: 2

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.PR  PRESSUPOST 1.154.639,02

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEIS 1.154.639,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.154.639,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI DE SERVEIS 1.154.639,02

1.154.639,02

euros

EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA FRANCA DE L´HOSPITALET

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

1.154.639,02PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

150.103,0713,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.154.639,02..................................................

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.154.639,02..................................................... 69.278,34

Subtotal 1.374.020,43

16,00 % IVA SOBRE 1.374.020,43..................................................................................... 219.843,27

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.593.863,70€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( UN MILIÓ CINC-CENTS NORANTA-TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA
CENTIMS )



Activitat
EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA FRANCA DE L´HOSPITALET
Nivell:

Data: 19/06/2009

GRÀFIC % PRESSUPOST PER CAPITOLS

Total 1.154.639,02€
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REHABILITACIÓ D’UN EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA FRANCA 
DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. 

 
 

3

 
 
3 CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS 
 
Després de realitzar l’estudi de l’edifici recomanem la intervenció, com a mínim, amb les 
actuacions que proposem, ja que hi ha aspectes de l’edifici que no compleixen la normativa 
vigent (CTE). A més a més, actualment l’edifici no està totalment preparat per a l’ús al que està 
destinat. 
 
La conclusió que hem tret és conèixer la visió global de la magnitud d’un projecte de 
construcció i la importància que té la aplicació del codi tècnic, tenint la necessitat primordial de 
capficar-se  en els aspectes mediambientals i d’estalvi d’energia. 
 
La conclusió fundamental que més valorem és la adquisició de valors com la coordinació  
necessària per a treballar en equip, basada en la comunicació. Ens ha servit per descobrir la 
similitud entre: equip de treball-tutor i despatx-client, com a paral·lelisme, i així endinsar-nos en 
la vida laboral real.

 
 
4 BIBLIOGRAFIA 
 
-Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 
-RITE 
-Ordenanzas Municipales Urbanísticas (sector Gran Via Sur) 
 
-Catàlegs de cases comercials com: 

·Roca-York,  
·ADO S.A.,  
·Salvador Escoda S.A.,  
·Lexan,  
·Hipertec,  
·Europerfil,  
·Technal,  
·Acodrain,  
·Dreamglass,  
·Trespa,  
·Placoplatre,  
·Hispamodul,  
·Easymetal,  
·Amstrong,  
·Trusplas. 
·Grupo Línea oficinas. 
 

-Apunts d’assignatures de la carrera. 
-Neufert, llibre de consulta de mides i disseny. 
-Alentis.es , pàgina web de l’empresa objecte del projecte. 

haris kozo
Rectángulo




