
AMIDAMENTS
080355

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

AJUNTAMENT DE TARADELL
Obres de Reforma del Centre Cultural Costa i Font

Ctra. Balenyà, 101 08552 Taradell

CAPITOL 01 AÏLLAMENT CONDUCTES CLIMATITZACIÓ
EE61U000 m2 Aïllament conductes llana roca,36-40kg/m3,50mm,exterior

Aïllament tèrmic de conductes amb llana de roca de densitat 36 a 40
kg/m3, de 50 mm de gruix i muntat exteriorment
- Aïllament Conductes 1 390,00 390,00

390,00
EE6R1600 m2 Planxa d'alumini per a recobriments d'aïllaments de conductes, d

Planxa d'alumini per a recobriments d'aïllaments de conductes, de 0,6
mm de gruix, muntat sobre aïllament
- Aïllament Conductes 1 390,00 390,00

390,00
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CAPITOL 02 AÏLLAMENT COBERTA
E545U000 m2 Coberta planxa grecades, acer galv.+ aillament

Coberta de planxa grecada, d'acer galvanitzat i prelacat perfil Coppo, de
color vermell envellit, de gruix 0,6 mm, perfils omega d' acer galvanitzat
d'alçària 40 mm com a separadors i col·locats cada 350mm fixats a perfil
alumini actual, i aïllament amb feltre de fibre de vidre de gruix 80 mm,
col.locada amb fixacions mecàniques
- Coberta 1 45,00 11,00 495,00

495,00
E54ZU000 m Carener p/coberta troquelat en xapa acer prelacat

Carener per a coberta troquelat en xapa d'acer prelacada, inclos ele-
ments de fixació, col.locat
- Coberta 1 45,00 45,00

45,00
E54ZU001 m Remat trencaaigues de xapa d'acer prelacat

Remat trenca-aigues en xapa d'acer prelacat en els testers de coberta

- Coberta 1 22,00 22,00

22,00
E54ZU002 m Aiguafons a/canal p/coberta prelacat

Aiguafons, amb canal de desgüàs, per a coberta contínua, acabat prela-
cat, inclosos els perfils i elements de fixació, col.locat
- Coberta 1 90,00 90,00

90,00
E54ZU003 m Junta Estanca

- Coberta 1 90,00 90,00

90,00
E89AU000 m2 Pintat lluernari vidre+acer, esmalt sint, 1antioxidant+2acab.

Pintat de lluernari de vidre amb carpinteria d'acer, a l'esmalt sintètic, amb
dues capes d'acabat
- Coberta 1 45,00 11,00 495,00

495,00
H1510001 m2 Protecció horitzontal sota encofrats sostre xarxa fil trenat

Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80
mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida  de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat
mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs
- Coberta 1 45,00 11,00 495,00

495,00
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CAPITOL 03 MILLORA I AMPLIACIÓ SISTEMA DE REFRIGERACIÓ
EEH5U000 u Bomba aire/aig.axial,200kW,HITECSA EWYSB200.4 o similar.,R407c/R

Bomba de calor per a la producció d'aigua amb condensació per aire i
ventiladors axials marca HITECSA model EWYSB200.4, de 200 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 80 kW de po-
tència elèctrica total absorbida i un COP al voltant de 2,8, amb alimenta-
ció trifàsica de 400 V, amb 2 compressors semihermètics alternatius i
fluid frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumi-
ni al costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer inoxidable al costat
de l'aigua, col.locada, inclòs amortidors metal·lics de molla, i desmuntatge
de la torre de refrigeració existent.
- Bombes Calor 2 2,00

2,00
EN42B3D4 u Vàlvula papallona entre brides,DN=80mm,PN=10bar,fosa,munt.pericó

Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal
80 mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior i muntada en pericó de
canalització soterrada
- Bombes Calor 8 8,00

8,00
EEU6U001 u Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de i rosca d'1/4' de D, col.locat roscat
- Bombes Calor 4 4,00

4,00
EEV21D00 u Sonda temperatura canonada baina,munt.+connectada

Sonda de temperatura en canonada amb baina, amb accessoris de mun-
tatge, muntada i connectada
- Bombes de Calor 4 4,00

4,00
EEV2U000 u Interruptor de fluxe d'aigua

Interruptor de Fluxe d'aigua

- Bombes de Calor 2 2,00

2,00
GF21U000 m Tub acer galv.,s/sold.,D=4",,dific.mitjà,col.superficial

- Bomba Calor 1 2 12,00 24,00
- Bomba Calor 2 2 12,00 24,00

48,00
EE61U000 m2 Aïllament conductes llana roca,36-40kg/m3,50mm,exterior

Aïllament tèrmic de conductes amb llana de roca de densitat 36 a 40
kg/m3, de 50 mm de gruix i muntat exteriorment
- Aïllament Conductes 1 50,00 50,00

50,00
EE6R1600 m2 Planxa d'alumini per a recobriments d'aïllaments de conductes, d

Planxa d'alumini per a recobriments d'aïllaments de conductes, de 0,6
mm de gruix, muntat sobre aïllament
- Aïllament Conductes 1 50,00 50,00

50,00
EE6RU000 PA Omplerta Instal·lació

Sistema d'omplerta de la instal·lació format per vàlvula de tall, fistre,
comptador, vàlvula de seguretat, manometre i vas d'expansió.
- Bombes calor 1 1,00
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1,00
JRUUU001 PA Construcció Bancada per Bombes Calor

Construcció de Bancada d'estructura de ferro per bomba de calor

- Bombes Calor 1 1,00

1,00
EEUEU000 u Dip.inèrcia 500l,acer galv.aïllament fv i ext.alumini,ve

Dipòsit d'inèrcia de 500 l de capacitat, de planxa d'acer galvanitzat amb aï-
llament de fibre de vidre i recobriment exterior d'alumini, col.locat en posi-
ció vertical i connectat
- Bomba Calor 1 1 1,00
- Bomba Calor 2 1 1,00

2,00
ENE2U000 u Filtre colad.,d=4",PN=16bar,fosa i munt.embridat

Filtre colador de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de
fosa i muntat embridat
- Bombes calor 2 2,00

2,00
EEZGU000 kg Càrrega glicol

Càrrega d'instal.lació amb glicol per una concentració del 30% en el cir-
cuit de condensació

- Bombes Calor 540 540,00

540,00
JRUUU000 u Lloguer grua elevació

Transport, muntatge i lloguer de grua per la retirada i per la col·locació de
les bombes de calor.
- Bombes Calor 2 2,00

2,00
EGJRU000 PA Ampliació escomesa existent en 200KW

Ampliació esocomesa existent en 200KW, inclòs cablejat, armari mesura i
protecció, drets de connexió, legalització i tramitació.
Escomesa general 1 1,00

1,00
EG2DD8D8 m Safata xapa perforada+coberta acer galv.calent,60mmx100mm,col.su

Safata metàl.lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en ca-
lent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col.locada suspesa de parament
horitzontal amb elements de suport
- Bomba Calor 1 1 50,00 50,00

50,00
KG31U000 m Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,1x50

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, unipolar de secció 1x50 mm2, col.locat en canal
- Bomba Calor 1 1 50,00 50,00
- Bomba Calor 2 1 50,00 50,00

100,00
KG31U001 m Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,1x95

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, unipolar de secció 1x95 mm2, col.locat en canal
- Bomba Calor 1 4 50,00 200,00
- Bomba Calor 2 4 50,00 200,00

400,00
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EG13U000 PA Quadre protecció i Distribució
Subministrament i Muntatge de Quadre metal·lic, equipat amb 2 diferen-
cials toroidals de 300mA, 2 magnetotèrmics tetrapolars de 250A regula-
bles, contactors par/marxa, connexionat i accessoris pel muntatge.

1 1,00

1,00
ZY04001 PA AJUDES DE PALETA ALS INDUSTRIALS

AJUDES DE PALETA ALS DIFERENTS INDUSTRIALS QUE PARTICIPEN EN L'E-
XECUCIÓ DE LES OBRES

1 1,00

1,00
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CAPITOL 04 MILLORA SISTEMA DE CONTROL DE LA CLIMATITZACIÓ
EEV5U000 u Sofware de supervisió d'instal·lació

Software de supervisió de l'instal·lació compost per sistema desenvolupat
en entorn windows 2000/XP o superior, apliació de 32 bits, presentació de
valors sobres esquemes de principi, disseny gràfic dinàmic amb represen-
tació d'estat, gestió d'alarmes del ssitema amb possibilitat d'establir priori-
tats d'actuació, gestió complerta d'horaris de funcionament d'equips, amb
possibilitat d'agrupaments, gravació i representació de gràfiques d'evolu-
ció, instantacines..., inclòs posada en funcionament dels controladors
DDC, creació de les pantalles d'instal·lació, creació del pla d'alarmes per
el control automàtic i optimitzat del sistema.
Control 1 1,00

1,00
KP46U000 u Ordinador Intel Core 2 Quad Q9550 o similar

Ordinador DELL o similar, amb processaodr Intel Core 2 Quad Q9550,
(2,83 GHz, 1333MHz, 12MB) vPro Advanced Management, memòria 2GB
800MHz Non-Ecc11 Memory (2x1GB), disc dur 320GB 3,5inch serial ATA
(7200RPM) single Hard Drive, unitat optica H8xDVD-ROM/CD-RW combo
Drive Software i tarja gràfica ATI Radeom HD3470 256MB DDRR. Inclòs
Spanish Windows Vista Bussines SPl Original with Media, teclat, i ratolí
USB, muntant connectat i configurat.
- Control 1 1,00

1,00
KP46U001 u Monitorl 19", resolució 1280x1024

Monitor LCD DELL o similar de 19 pulzades, resolució 1280x1024, inclòs
connexionat i configuració.
- Control 1 1,00

1,00
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CAPITOL 05 SEGURETAT I SALUT
SUBCAPITOL 05-01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

H1411111 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

6 6,00

6,00
H142AC60 u Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

2 2,00

2,00
H1421110 u Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 2,00

2,00
H1441201 u Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

6 6,00

6,00
H1451110 u Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits ín-
dex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i sub-
jecció elàstica al canell

6 6,00

6,00
H1455710 u Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàsti-
ca al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2 2,00

2,00
H145K153 u Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.00,logotip beix,t

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, lo-
gotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

2 2,00

2,00
H1464420 u Parella botes mitja canya

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló ren-
table, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2

6 6,00

6,00

17 de febrer de 2009  Pàgina 7



AMIDAMENTS
080355

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

AJUNTAMENT DE TARADELL
Obres de Reforma del Centre Cultural Costa i Font

Ctra. Balenyà, 101 08552 Taradell

H146J364 u Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120
kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

6 6,00

6,00
H146P470 u Polaines p/sold.,serratge,tanques tèxtil

Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil
arrapant

2 2,00

2,00
H1474600 u Cinturó antivib.,ajust./transpi.

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
2 2,00

2,00
H147N000 u Faixa prot.dorslumbar

Faixa de protecció dorslumbar
6 6,00

6,00
H1481131 u Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
8 8,00

8,00
H1482422 u Camisa treb.p/munt.+treb.mec.+sold.,polièst./cotó (65%-35%),blav

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tre-
balladors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxa-
ques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

4 4,00

4,00
H1482111 u Camisa treball,cotó,butxa.ext.

Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors
8 8,00

8,00
H1483132 u Pantalons treball,polièst./cotó,butxa.lat.

Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals
8 8,00

8,00
H1483555 u Pantalons treb.p/soldadors i/o treb.tubs,cotó (100%),butxa.int.+

Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
(100%), amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, ho-
mologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

4 4,00

4,00
H14899A0 u Jaqueta treb.p/soldadors i/o treb.tubs,cotó (100%)butxaques

Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
(100%), amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

4 4,00

4,00
H1484110 u Samarreta treball,cotó

Samarreta de treball, de cotó
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24 24,00

24,00
H1487350 u Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/edif.,PVC sold.,g=0,3mm

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

6 6,00

6,00
SUBCAPITOL 05-02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

H15Z1001 h Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.
Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

10 10,00

10,00
H16F1004 h Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
4 4,00

4,00
H6AA2111 m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosolda-
da de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de
40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

60 60,00

60,00
HBBA1511 u Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mecànicament+

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigra-
fiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

10 10,00

10,00
HBBAF007 u Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

3 3,00

3,00
HM31161J u Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.inc

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pin-
tat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

2 2,00

2,00
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SUBCAPITOL 05-03 EQUIPAMENTS
HQU15Q0A mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inclòs

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs

4,00
HQU1A20A mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

4,00
HQU2GF01 u Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

2 2,00

2,00
HQUA1100 u Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

1 1,00

1,00
HQUA3100 u Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1 1,00

1,00
HQUZM000 h Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
10 10,00

10,00
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