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 CAPITOL 01 PAVELLO A                                                         
 SUBCAPITOL 01.01 EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO A                                     
01.01.01 UN   RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570.                     

 Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques:  
 - Muntant/penjant amb enbellidor  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i ele-  
 vació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.497,00 

  ______________________________________________________  

 1.497,00 
01.01.02 UN   RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC                                      

 Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques:  
 - Pared  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge.  
 s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 28,00 

  ______________________________________________________  

 28,00 
01.01.03 UN   PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101.                                  

 Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característi-  
 ques:  
 * Trim galvanitzat.  
 * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI.  
 * Càmera de retard mod. RC-1.  
 * Presòstat PS10-1A.  
 * Vàlvules de comporta de pivot ascendent.  
 * Homologació FM.  
 S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
01.01.04 UN   PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT                                       

 Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i de-  
 tector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.  
 Total cantidades alzadas 29,00 

  ______________________________________________________  

 29,00 
01.01.05 UN   ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024.                      

 Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24  
 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
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01.01.06 UN   DETECTOR DE FLUXE                                                 

 Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, ca-  
 blejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmis-  
 sió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat.  
   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 
01.01.07 UN   VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de  
 diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 
01.01.08 UN   VALVULA PAPALLONA MANUAL 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre  
 nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
01.01.09 ML   TUB ACER NEGRE 4" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 10,00 

  ______________________________________________________  

 10,00 
01.01.10 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.475,00 

  ______________________________________________________  

 1.475,00 
01.01.13 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 350,00 

  ______________________________________________________  

 350,00 
01.01.14 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.  
 Total cantidades alzadas 6.688,00 

  ______________________________________________________  

 6.688,00 
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01.01.15 UN   PUNT DE PROVA                                                   
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per  
 a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit ma-  
 terial, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 
01.01.16 UN   PUNT DE BUIDAT                                                  
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barce-  
 lona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 36,00 

  ______________________________________________________  

 36,00 
01.01.17 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 2.083,37 

  ______________________________________________________  

 2.083,37 
01.01.18 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 2.145,87 

  ______________________________________________________  

 2.145,87 
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 SUBCAPITOL 01.02 EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO A                                         
01.02.01 UN   B.I.E. 25 AMB RACORD 45                                           

 Subm. i col. de B.I.E. Característiques:   
 * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tanca-  
 ment.  
 * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació  
 * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre.  
 * Llança  Ø 25 mm.  
 * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N.  
 * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm.  
 S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
01.02.02 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 160,00 

  ______________________________________________________  

 160,00 
01.02.03 ML   TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
   
 Total cantidades alzadas 25,00 

  ______________________________________________________  

 25,00 
01.02.04 ML   TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  ______________________________________________________  

 5,00 
01.02.05 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 25,00 

  ______________________________________________________  

 25,00 
01.02.06 UN   EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs.                                          

 Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb  armari i  
 suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
01.02.07 UN   EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs.                                           

 Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat  
 en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
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01.02.08 UD   DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA                           

 Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
01.02.09 UD   DESMONTATGE BIES EXISTENTS                                        

 Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions  
 metàl·liques existents.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
01.02.10 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 75,83 

  ______________________________________________________  

 75,83 
01.02.11 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 78,11 

  ______________________________________________________  

 78,11 
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 SUBCAPITOL 01.03 DETECCIÓ Y ALARMA PAVELLO A                                       
01.03.01 UN   CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS                                  

 Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Com-  
 pleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements:  
 * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4.  
 * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S.  
 * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30.  
 * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1.  
 * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000.  
 * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212.  
 * Programa de configuració PK-ID3000.  
 S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
01.03.02      REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1                              

 Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al  
 software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100  
 Mhz.  
 S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del  
 Rack del node de comunicacions.  
 Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
01.03.03      F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2                                 

 Subministre e instal·lació de font d'alimentació  conmutada de 24Vcc 5A controlada per microproce-  
 sador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics  (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' es-  
 tat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació con-  
 mutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presen-  
 cia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207,  
 alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i pro-  
 tecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols.  
   
 Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions.  
   
 Marca HLSI Model HLSPS50.  
 Equipos de Aspiración 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 
01.03.04 ML   CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH.                                          

 Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i  
 coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i es-  
 tany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosi-  
 vitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació  
 Total cantidades alzadas 330,00 

  ______________________________________________________  

 330,00 
01.03.05 UN   DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM                                    

 Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algorit-  
 mes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test  
 manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sor-  
 tida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m².  S'inclou base B501 i p.p. de material au-  
 xiliar de muntatge i mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 16,00 

  ______________________________________________________  

 16,00 
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01.03.06 UN   SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02                              

 Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable  
 amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potèn-  
 cies de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de su-  
 perficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
01.03.07 UN   SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24                                  

 Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell  
 amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxi-  
 liar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
01.03.08 UN   MODUL CONTROL NOTIFIER M701.                                      

 Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície  
 M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
01.03.09 UN   POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41                              

 Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NO-  
 TIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent.  S'inclou caixa de superfície  
 SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
01.03.10 UN   RETENEDOR NOTIFIER EC-1360                                        

 Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb  
 placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de  
 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
01.03.11 UN   MODUL MONITOR                                                   
  

 Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p.  
 de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 32,00 

  ______________________________________________________  

 32,00 
01.03.12 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal                           

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig  
 configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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01.03.13 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales                         

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mos-  
 treig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'eleva-  
 ció  
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
01.03.14 ML   CANONADA ASPIRACIÓ                                                

 Subministre  e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior  
 de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell.  
 Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i  
 plec de condicions, inslus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.  
 900 900,00 
  ______________________________________________________  

 900,00 
01.03.15 UN   FILTRE EN LINEA                                                 
  

 Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la co-  
 nanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior.  
 Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 
01.03.16 UN   TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ                         

 Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i  
 molla metàlic interior.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.  
 81 81,00 
  ______________________________________________________  

 81,00 
01.03.17 PA   ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI                                   

 Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat  
 al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho pre-  
 cisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors  
 aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
01.03.18 PA   PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ                                          

 Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de  
 Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al  
 sistema existent.  
   
 Totalment instal·lat i funcionant.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
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01.03.19 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 219,11 

  ______________________________________________________  

 219,11 
01.03.20 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 225,69 

  ______________________________________________________  

 225,69 
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 SUBCAPITOL 01.04 SECTORITZACIÓ PAVELLO A                                           
 APARTAT 01.04.01 TREBALLS PREVIS                                                   
01.04.01.01 pa   ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES                                   

 Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sor-  
 tints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i  
 en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
01.04.01.02 ml   RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES                                 

 Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mit-  
 jançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder  
 trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la ru-  
 na i transport a abocador autoritzat.  
 1 17,55 17,55 
  ______________________________________________________  

 17,55 
01.04.01.03 pa   RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ                       

 Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada  
 complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de  
 transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
01.04.01.04 pa   RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES                                 

 Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ata-  
 veus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
01.04.01.05 m2   RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT                                      

 Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la  
 superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a  
 abocador autoritzat.  
 1 17,55 1,50 26,33 
  ______________________________________________________  

 26,33 
01.04.01.06 pa   RETIRADA DE SENYALITZACIÓ                                         

 Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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01.04.01.07 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 46,12 

  ______________________________________________________  

 46,12 
01.04.01.08 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 47,50 

  ______________________________________________________  

 47,50 
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 APARTAT 01.04.02 OBRA                                                              
01.04.02.01 m2   PARET DE BLOC DE FORMIGÓ                                          

 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de  
 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN  
 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals mas-  
 sissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,  
 col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S  
 de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, certificació  
 minima EI-60. Reforços cada 3 m de longitud i 3 m d'alçada, armat interior amb malla tipus MUR-  
 FOR.  Es formigonarà el primer metre d'alçada en tota la seva longitud.  
 4 12,00 3,50 168,00 
  ______________________________________________________  

 168,00 
01.04.02.02 m2   PANELL SANDWICH INTERIOR                                          

 Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 sistema PLASFOC ACH a interior format per dues  
 planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior  
 llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal  
 encadellat i sistema de fixació oculta,estructura i remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perfo-  
 rada, per a façanes, col·locat en posició vertical. Totalment montat i certificat.  
    
 2 53,76 3,30 354,82 
 Zona restuarante 1 17,56 3,30 57,95 
  ______________________________________________________  

 412,77 
01.04.02.03 m2   PANELL SANDWICH EXTERIOR                                          

 Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 tipus sistema PLASFOC homologat exterior format  
 per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la ca-  
 ra exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt  
 longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, estructura de suport, remats amb xapa d'acer, per a  
 façanes, col·locat en posició vertical.  
 1 6,05 1,20 7,26 
  ______________________________________________________  

 7,26 
01.04.02.04 UD   RECUBRIMENT CONDUCTE EXTRACCIÓ CUINA                              

 Suministrament i col·locació de recubriment de conducte existent d'extracció de cuina, mitjançant pa-  
 nell tipus PROMAT amb un desenvolupament màxim de 3m en sentit horitzontal i 2 en sentit vertical.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
01.04.02.05 UD   REIXA INTUMESCENT                                                 

 Suministre i col·locació de reixa intumescent en forats de façana per a ventilació de restaurant. DIM  
 600X600  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
01.04.02.06 UD   PROTECCIONS METÀL·LIQUES                                          

 Suministrament i col·locació de proteccions d'acer galvanitzat en calent, a base de pletina de 10mm  
 soldada a T de 120 i tub circular de diametre 160 fixada mecànicament a solera mitjançant tacs de  
 metrica 16 mm per la protecció del camí de la porta en l'aparador de la parada conlindant (llargaria  
 2,00 m, alçada 50 m). S' inclou p/p d'elements d'elevació, pintura i tot allò necessari per tenir la parti-  
 da acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
01.04.02.07 ML   ESTRUCTURA DE SUPORT PORTA CORREDISSA EI                          

 Suminstrament i col·locació de sub estructura d'acer a base de tub de 60cm soldat en perfil HEB  
 existent (a verificar per el calculista la seva carrega), els tubs aniran col·locats cada 60/80cm segons  
 sigui necessàri. S'inclou en la partida p.p d'ajudes, elements d'elevació i tot el necessàri per deixar la  
 partida completament acabada i llest aper penjar la porta.  
 1 17,56 17,56 
  ______________________________________________________  

 17,56 
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01.04.02.08 M2   PROTECCIÓ ESTRUCTURA R60                                          

 Protecció contra el foc mitjançant pintura intumescent o morters ignífug de perfils metàl·lics i/o plaques  
 formigó existents de suport de la passarella forjat del bar restaurant i escala, fins aconseguir una esta-  
 bilitat al foc de 60 minuts. S'inclou el treballs previs de sanejament i rascat de la pintura existent, im-  
 primació i el nombre de capes i elements necessaris per la seva correcta protecció fins conseguir la  
 R60 desitjada. Homologat i certificat.  
 2 55,00 6,00 660,00 
  ______________________________________________________  

 660,00 
01.04.02.09 ML   VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA CONTRA COPS                        

 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20  
 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), se-  
 gons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència  
 mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Per protecció de paret contra  
 cops.  
 2 12,00 24,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 
01.04.02.10 m2   CEL RAS EI60                                                    
  

 Cel ras continu amb una resistència al foc EI60 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de  
 gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3  
 2 6,00 1,50 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 
01.04.02.11 m2   EXTRADOSSAT INTERIOR RTE.                                         

 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant  
 mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus hidrò-  
 fuga (H) de 15 mm de gruix, acabat pintat inclós. Forats finestres existents per l'interior del restaurant.  
 1 20,00 2,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 
01.04.02.12 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 431,43 

  ______________________________________________________  

 431,43 
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01.04.02.13 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 444,38 

  ______________________________________________________  

 444,38 
 APARTAT 01.04.03 TANCAMENTS                                                        
01.04.03.01 UD   PORTA CORREDISSA                                                
  

 Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc tipus Alfatorres CEI-60  homolo-  
 gada, per a unes mides de pas aproximades de 20000mm d’ample x 2800mm d’alçada, amb 2 fulles  
 amb un gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galvanitzada de  
 1,5mm a doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de coixinet  
 de boles, amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intumescents  
 EI60,  tancament electromecànic en cas d'incendi amb sistema d'aturada de seguretat. Amb 4 unitats  
 de portes de pas especials de pas 1000x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb barra  
 antipànic PUSH, maneta i sense clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç. S'inclou ali-  
 mentació elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment ins-  
 tal·lada, certificada i en perfecte estat de funcionament.  
   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
01.04.03.02 UD   PORTA EI-60C5                                                   
  

 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-60C 5 tipus Alfatorres CEI-60  homologada, una fulla batent, per a una  
 llum de 120x210 cm, xapa llisa per les dues cares i reomplert de material ignifug amb imprimació,  
 marc galvanitzat perfilat amb encast per la cinta intumescent, prenis macisos amb rodamentss a bo-  
 les, sense soldadures vistes, amb finestreta, resort i tancaportes TS-4000 amb braç col·locat  i tanca  
 antipànic, col·locada, pintada color a definir DF.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
01.04.03.03 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  



AMIDAMENTS  
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 Total cantidades alzadas 346,42 

  ______________________________________________________  

 346,42 
01.04.03.04 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 356,81 

  ______________________________________________________  

 356,81 
 SUBCAPITOL 01.05 EXHUTORIS PAVELLO A                                               
01.05.01 M2   CORTINA DE FUMS                                                 
  

 Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFI-  
 RE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons  
 UNE EN 12101-1.   
 Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i siste-  
 ma de suport.  
 Total cantidades alzadas 320,00 

  ______________________________________________________  

 320,00 
01.05.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 107,20 

  ______________________________________________________  

 107,20 
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01.05.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 110,42 

  ______________________________________________________  

 110,42 
 SUBCAPITOL 01.06 SENYALITZACIÓ                                                     
01.06.01 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR                     

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimen-  
 sions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material  
 auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 9,00 

  ______________________________________________________  

 9,00 
01.06.02 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25                       

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fo-  
 toluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. In-  
 clòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
01.06.03 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA              

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotolumi-  
 niscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs  
 p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
01.06.04 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA                                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de  
 coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fi-  
 xació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
01.06.05 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada mà-  
 xima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de se-  
 nyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 13,00 

  ______________________________________________________  

 13,00 
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01.06.06 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 6,98 

  ______________________________________________________  

 6,98 
01.06.07 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 7,19 

  ______________________________________________________  

 7,19 
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 SUBCAPITOL 01.07 ABASTAMENT AIGUA PAVELLO A                                        
01.07.01 PA   ESCOMESA  INCENDIS.                                               

 Treballs d'escomesa. S'inclou:  
 - Construcció de manifold DN200, segons detall.  
 - Connexionat a canonades existents amb material necessari.  
 - Bolards de protecció i estructura metàl·lica.  
 - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades.  
 - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es  
 puguin necessitar  
 - Gestions davant empresa suministradora per la contractació  
 - Redacció de la documentació necessaria  
 - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia.  
 - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari  
   
 NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa  
 de la Companyia subministradora d'Aigües.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
01.07.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 16,44 

  ______________________________________________________  

 16,44 
01.07.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 16,93 

  ______________________________________________________  

 16,93 
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 CAPITOL 02 PAVELLO B                                                         
 SUBCAPITOL 02.01 EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO B                                     
02.01.01 UN   RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570.                     

 Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques:  
 - Muntant/penjant amb enbellidor  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i ele-  
 vació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.497,00 

  ______________________________________________________  

 1.497,00 
02.01.02 UN   RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC                                      

 Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques:  
 - Pared  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge.  
 s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 46,00 

  ______________________________________________________  

 46,00 
02.01.03 UN   PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101.                                  

 Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característi-  
 ques:  
 * Trim galvanitzat.  
 * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI.  
 * Càmera de retard mod. RC-1.  
 * Presòstat PS10-1A.  
 * Vàlvules de comporta de pivot ascendent.  
 * Homologació FM.  
 S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 
02.01.04 UN   PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT                                       

 Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i de-  
 tector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.  
 Total cantidades alzadas 36,00 

  ______________________________________________________  

 36,00 
02.01.05 UN   ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024.                      

 Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24  
 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
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02.01.06 UN   DETECTOR DE FLUXE                                                 

 Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, ca-  
 blejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmis-  
 sió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat.  
   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 
02.01.07 UN   VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de  
 diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 
02.01.08 UN   VALVULA PAPALLONA MANUAL 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre  
 nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
02.01.09 ML   TUB ACER NEGRE 4" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 10,00 

  ______________________________________________________  

 10,00 
02.01.10 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.440,00 

  ______________________________________________________  

 1.440,00 
02.01.13 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 190,00 

  ______________________________________________________  

 190,00 
02.01.14 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.  
 Total cantidades alzadas 6.700,00 

  ______________________________________________________  

 6.700,00 
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02.01.15 UN   PUNT DE PROVA                                                   
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per  
 a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit ma-  
 terial, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 
02.01.16 UN   PUNT DE BUIDAT                                                  
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barce-  
 lona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 6,00 

  ______________________________________________________  

 6,00 
02.01.17 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 2.029,42 

  ______________________________________________________  

 2.029,42 
02.01.18 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 2.090,30 

  ______________________________________________________  

 2.090,30 
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 SUBCAPITOL 02.02 EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO B                                         
02.02.01 UN   B.I.E. 25 AMB RACORD 45                                           

 Subm. i col. de B.I.E. Característiques:   
 * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tanca-  
 ment.  
 * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació  
 * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre.  
 * Llança  Ø 25 mm.  
 * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N.  
 * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm.  
 S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
02.02.02 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 160,00 

  ______________________________________________________  

 160,00 
02.02.03 ML   TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
   
 Total cantidades alzadas 25,00 

  ______________________________________________________  

 25,00 
02.02.04 ML   TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  ______________________________________________________  

 5,00 
02.02.05 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 35,00 

  ______________________________________________________  

 35,00 
02.02.06 UN   EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs.                                          

 Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb  armari i  
 suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
02.02.07 UN   EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs.                                           

 Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat  
 en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
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02.02.08 UD   DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA                           

 Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
02.02.09 UD   DESMONTATGE BIES EXISTENTS                                        

 Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions  
 metàl·liques existents.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
02.02.10 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 79,03 

  ______________________________________________________  

 79,03 
02.02.11 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 81,41 

  ______________________________________________________  

 81,41 
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 SUBCAPITOL 02.03 DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO B                                       
02.03.01 UN   CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS                                  

 Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Com-  
 pleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements:  
 * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4.  
 * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S.  
 * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30.  
 * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1.  
 * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000.  
 * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212.  
 * Programa de configuració PK-ID3000.  
 S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
02.03.02      REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1                              

 Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al  
 software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100  
 Mhz.  
 S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del  
 Rack del node de comunicacions.  
 Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
02.03.03      F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2                                 

 Subministre e instal·lació de font d'alimentació  conmutada de 24Vcc 5A controlada per microproce-  
 sador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics  (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' es-  
 tat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació con-  
 mutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presen-  
 cia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207,  
 alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i pro-  
 tecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols.  
   
 Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions.  
   
 Marca HLSI Model HLSPS50.  
 Equipos de Aspiración 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 
02.03.04 ML   CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH.                                          

 Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i  
 coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i es-  
 tany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosi-  
 vitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació  
 Total cantidades alzadas 923,00 

  ______________________________________________________  

 923,00 
02.03.05 UN   DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM                                    

 Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algorit-  
 mes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test  
 manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sor-  
 tida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m².  S'inclou base B501 i p.p. de material au-  
 xiliar de muntatge i mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 16,00 

  ______________________________________________________  

 16,00 
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02.03.06 UN   SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02                              

 Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable  
 amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potèn-  
 cies de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de su-  
 perficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
02.03.07 UN   SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24                                  

 Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell  
 amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxi-  
 liar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
02.03.08 UN   MODUL CONTROL NOTIFIER M701.                                      

 Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície  
 M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
02.03.09 UN   MODUL MONITOR                                                   
  

 Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p.  
 de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 35,00 

  ______________________________________________________  

 35,00 
02.03.10 UN   POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41                              

 Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NO-  
 TIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent.  S'inclou caixa de superfície  
 SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
02.03.11 UN   RETENEDOR NOTIFIER EC-1360                                        

 Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb  
 placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de  
 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
02.03.12 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal                           

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig  
 configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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02.03.13 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales                         

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mos-  
 treig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'eleva-  
 ció  
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
02.03.14 ML   CANONADA ASPIRACIÓ                                                

 Subministre  e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior  
 de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell.  
 Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i  
 plec de condicions, inslus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.  
 900 900,00 
  ______________________________________________________  

 900,00 
02.03.15 UN   FILTRE EN LINEA                                                 
  

 Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la co-  
 nanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior.  
 Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 
02.03.16 UN   TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ                         

 Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i  
 molla metàlic interior.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.  
 81 81,00 
  ______________________________________________________  

 81,00 
02.03.17 PA   ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI                                   

 Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat  
 al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho pre-  
 cisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors  
 aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
02.03.18 PA   PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ                                          

 Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de  
 Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al  
 sistema existent.  
   
 Totalment instal·lat i funcionant.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
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02.03.19 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 227,10 

  ______________________________________________________  

 227,10 
02.03.20 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 233,91 

  ______________________________________________________  

 233,91 
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 SUBCAPITOL 02.04 SECTORITZACIÓ PAVELLO B                                           
 APARTAT 02.04.01 TREBALLS PREVIS                                                   
02.04.01.01 pa   ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES                                   

 Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sor-  
 tints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i  
 en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
02.04.01.02 ml   RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES                                 

 Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mit-  
 jançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder  
 trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la ru-  
 na i transport a abocador autoritzat.  
 1 17,55 17,55 
  ______________________________________________________  

 17,55 
02.04.01.03 pa   RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ                       

 Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada  
 complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de  
 transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
02.04.01.04 pa   RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES                                 

 Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ata-  
 veus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
02.04.01.05 m2   RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT                                      

 Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la  
 superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a  
 abocador autoritzat.  
 1 17,55 1,50 26,33 
  ______________________________________________________  

 26,33 
02.04.01.06 pa   RETIRADA DE SENYALITZACIÓ                                         

 Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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02.04.01.07 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 46,12 

  ______________________________________________________  

 46,12 
02.04.01.08 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 47,50 

  ______________________________________________________  

 47,50 
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 APARTAT 02.04.02 OBRA                                                              
02.04.02.01 m2   PARET DE BLOC DE FORMIGÓ                                          

 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de  
 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN  
 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals mas-  
 sissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,  
 col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S  
 de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, certificació  
 minima EI-60. Reforços cada 3 m de longitud i 3 m d'alçada, armat interior amb malla tipus MUR-  
 FOR.  Es formigonarà el primer metre d'alçada en tota la seva longitud.  
 4 11,10 3,50 155,40 
  ______________________________________________________  

 155,40 
02.04.02.02 m2   PANELL SANDWICH INTERIOR                                          

 Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 sistema PLASFOC ACH a interior format per dues  
 planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior  
 llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal  
 encadellat i sistema de fixació oculta,estructura i remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perfo-  
 rada, per a façanes, col·locat en posició vertical. Totalment montat i certificat.  
    
 2 53,76 3,30 354,82 
 1 17,56 3,30 57,95 
  ______________________________________________________  

 412,77 
02.04.02.03 m2   PANELL SANDWICH EXTERIOR                                          

 Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 tipus sistema PLASFOC homologat exterior format  
 per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la ca-  
 ra exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt  
 longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, estructura de suport, remats amb xapa d'acer, per a  
 façanes, col·locat en posició vertical.  
 1 6,05 1,20 7,26 
  ______________________________________________________  

 7,26 
02.04.02.04 UD   RECUBRIMENT CONDUCTE EXTRACCIÓ CUINA                              

 Suministrament i col·locació de recubriment de conducte existent d'extracció de cuina, mitjançant pa-  
 nell tipus PROMAT amb un desenvolupament màxim de 3m en sentit horitzontal i 2 en sentit vertical.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
02.04.02.05 UD   REIXA INTUMESCENT                                                 

 Suministre i col·locació de reixa intumescent en forats de façana per a ventilació de restaurant. DIM  
 600X600  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
02.04.02.06 UD   PROTECCIONS METÀL·LIQUES                                          

 Suministrament i col·locació de proteccions d'acer galvanitzat en calent, a base de pletina de 10mm  
 soldada a T de 120 i tub circular de diametre 160 fixada mecànicament a solera mitjançant tacs de  
 metrica 16 mm per la protecció del camí de la porta en l'aparador de la parada conlindant (llargaria  
 2,00 m, alçada 50 m). S' inclou p/p d'elements d'elevació, pintura i tot allò necessari per tenir la parti-  
 da acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
02.04.02.07 ML   ESTRUCTURA DE SUPORT PORTA CORREDISSA EI                          

 Suminstrament i col·locació de sub estructura d'acer a base de tub de 60cm soldat en perfil HEB  
 existent (a verificar per el calculista la seva carrega), els tubs aniran col·locats cada 60/80cm segons  
 sigui necessàri. S'inclou en la partida p.p d'ajudes, elements d'elevació i tot el necessàri per deixar la  
 partida completament acabada i llest aper penjar la porta.  
 1 17,56 17,56 
  ______________________________________________________  

 17,56 
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02.04.02.08 M2   PROTECCIÓ ESTRUCTURA R60                                          

 Protecció contra el foc mitjançant pintura intumescent o morters ignífug de perfils metàl·lics i/o plaques  
 formigó existents de suport de la passarella forjat del bar restaurant i escala, fins aconseguir una esta-  
 bilitat al foc de 60 minuts. S'inclou el treballs previs de sanejament i rascat de la pintura existent, im-  
 primació i el nombre de capes i elements necessaris per la seva correcta protecció fins conseguir la  
 R60 desitjada. Homologat i certificat.  
 2 54,00 6,00 648,00 
  ______________________________________________________  

 648,00 
02.04.02.09 ML   VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA CONTRA COPS                        

 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20  
 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), se-  
 gons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència  
 mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Per protecció de paret contra  
 cops.  
 2 12,00 24,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 
02.04.02.10 m2   CEL RAS EI60                                                    
  

 Cel ras continu amb una resistència al foc EI60 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de  
 gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3  
 2 6,00 1,50 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 
02.04.02.11 m2   EXTRADOSSAT INTERIOR RTE.                                         

 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant  
 mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus hidrò-  
 fuga (H) de 15 mm de gruix, acabat pintat inclós. Forats finestres existents per l'interior del restaurant.  
 1 20,00 2,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 
02.04.02.12 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 425,60 

  ______________________________________________________  

 425,60 
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02.04.02.13 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 438,37 

  ______________________________________________________  

 438,37 
 APARTAT 02.04.03 TANCAMENTS                                                        
02.04.03.01 UD   PORTA CORREDISSA                                                
  

 Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc tipus Alfatorres CEI-60  homolo-  
 gada, per a unes mides de pas aproximades de 20000mm d’ample x 2800mm d’alçada, amb 2 fulles  
 amb un gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galvanitzada de  
 1,5mm a doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de coixinet  
 de boles, amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intumescents  
 EI60,  tancament electromecànic en cas d'incendi amb sistema d'aturada de seguretat. Amb 4 unitats  
 de portes de pas especials de pas 1000x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb barra  
 antipànic PUSH, maneta i sense clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç. S'inclou ali-  
 mentació elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment ins-  
 tal·lada, certificada i en perfecte estat de funcionament.  
   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
02.04.03.02 UD   PORTA EI-60C5                                                   
  

 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-60C 5 tipus Alfatorres CEI-60  homologada, una fulla batent, per a una  
 llum de 120x210 cm, xapa llisa per les dues cares i reomplert de material ignifug amb imprimació,  
 marc galvanitzat perfilat amb encast per la cinta intumescent, prenis macisos amb rodamentss a bo-  
 les, sense soldadures vistes, amb finestreta, resort i tancaportes TS-4000 amb braç col·locat  i tanca  
 antipànic, col·locada, pintada color a definir DF.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
02.04.03.03 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
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 Total cantidades alzadas 346,42 

  ______________________________________________________  

 346,42 
02.04.03.04 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 356,81 

  ______________________________________________________  

 356,81 
 SUBCAPITOL 02.05 EXHUTORIS PAVELLO B                                               
02.05.01 M2   CORTINA DE FUMS                                                 
  

 Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFI-  
 RE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons  
 UNE EN 12101-1.   
 Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i siste-  
 ma de suport.  
 Total cantidades alzadas 320,00 

  ______________________________________________________  

 320,00 
02.05.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 107,20 

  ______________________________________________________  

 107,20 
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02.05.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 110,42 

  ______________________________________________________  

 110,42 
 SUBCAPITOL 02.06 SENYALITZACIÓ PAVELL B                                            
02.06.01 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR                     

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimen-  
 sions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material  
 auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 10,00 

  ______________________________________________________  

 10,00 
02.06.02 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25                       

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fo-  
 toluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. In-  
 clòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
02.06.03 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA              

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotolumi-  
 niscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs  
 p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 9,00 

  ______________________________________________________  

 9,00 
02.06.04 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA                                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de  
 coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fi-  
 xació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
02.06.05 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada mà-  
 xima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de se-  
 nyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 13,00 

  ______________________________________________________  

 13,00 
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02.06.06 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 7,21 

  ______________________________________________________  

 7,21 
02.06.07 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 7,42 

  ______________________________________________________  

 7,42 
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 SUBCAPITOL 02.07 ABASTAMENT AIGUA PAVELLO B                                        
02.07.01 PA   ESCOMESA  INCENDIS.                                               

 Treballs d'escomesa. S'inclou:  
 - Construcció de manifold DN200, segons detall.  
 - Connexionat a canonades existents amb material necessari.  
 - Bolards de protecció i estructura metàl·lica.  
 - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades.  
 - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es  
 puguin necessitar  
 - Gestions davant empresa suministradora per la contractació  
 - Redacció de la documentació necessaria  
 - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia.  
 - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari  
   
 NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa  
 de la Companyia subministradora d'Aigües.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
02.07.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 16,44 

  ______________________________________________________  

 16,44 
02.07.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 16,93 

  ______________________________________________________  

 16,93 
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 CAPITOL 03 PAVELLO C                                                         
 SUBCAPITOL 03.01 EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO C                                     
03.01.01 UN   RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570.                     

 Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques:  
 - Muntant/penjant amb enbellidor  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i ele-  
 vació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.129,00 

  ______________________________________________________  

 1.129,00 
03.01.02 UN   RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC                                      

 Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques:  
 - Pared  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge.  
 s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 46,00 

  ______________________________________________________  

 46,00 
03.01.03 UN   PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101.                                  

 Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característi-  
 ques:  
 * Trim galvanitzat.  
 * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI.  
 * Càmera de retard mod. RC-1.  
 * Presòstat PS10-1A.  
 * Vàlvules de comporta de pivot ascendent.  
 * Homologació FM.  
 S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
03.01.04 UN   PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT                                       

 Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i de-  
 tector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.  
 Total cantidades alzadas 28,00 

  ______________________________________________________  

 28,00 
03.01.05 UN   ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024.                      

 Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24  
 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
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03.01.06 UN   DETECTOR DE FLUXE                                                 

 Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, ca-  
 blejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmis-  
 sió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat.  
   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 
03.01.07 UN   VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de  
 diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 
03.01.08 UN   VALVULA PAPALLONA MANUAL 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre  
 nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
03.01.09 ML   TUB ACER NEGRE 4" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 10,00 

  ______________________________________________________  

 10,00 
03.01.10 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.440,00 

  ______________________________________________________  

 1.440,00 
03.01.13 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 190,00 

  ______________________________________________________  

 190,00 
03.01.14 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.  
 Total cantidades alzadas 4.612,00 

  ______________________________________________________  

 4.612,00 
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03.01.15 UN   PUNT DE PROVA                                                   
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per  
 a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit ma-  
 terial, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 
03.01.16 UN   PUNT DE BUIDAT                                                  
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barce-  
 lona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 36,00 

  ______________________________________________________  

 36,00 
03.01.17 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 1.633,35 

  ______________________________________________________  

 1.633,35 
03.01.18 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 1.682,35 

  ______________________________________________________  

 1.682,35 
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 SUBCAPITOL 03.02 EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO C                                         
03.02.01 UN   B.I.E. 25 AMB RACORD 45                                           

 Subm. i col. de B.I.E. Característiques:   
 * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tanca-  
 ment.  
 * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació  
 * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre.  
 * Llança  Ø 25 mm.  
 * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N.  
 * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm.  
 S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
03.02.02 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 160,00 

  ______________________________________________________  

 160,00 
03.02.03 ML   TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
   
 Total cantidades alzadas 25,00 

  ______________________________________________________  

 25,00 
03.02.04 ML   TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  ______________________________________________________  

 5,00 
03.02.05 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 35,00 

  ______________________________________________________  

 35,00 
03.02.06 UN   EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs.                                          

 Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb  armari i  
 suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
03.02.07 UN   EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs.                                           

 Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat  
 en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
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03.02.08 UD   DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA                           

 Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
03.02.09 UD   DESMONTATGE BIES EXISTENTS                                        

 Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions  
 metàl·liques existents.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
03.02.10 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 79,03 

  ______________________________________________________  

 79,03 
03.02.11 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 81,41 

  ______________________________________________________  

 81,41 
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 SUBCAPITOL 03.03 DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO C                                       
03.03.01 UN   CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS                                  

 Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Com-  
 pleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements:  
 * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4.  
 * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S.  
 * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30.  
 * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1.  
 * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000.  
 * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212.  
 * Programa de configuració PK-ID3000.  
 S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
03.03.02      REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1                              

 Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al  
 software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100  
 Mhz.  
 S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del  
 Rack del node de comunicacions.  
 Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
03.03.03      F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2                                 

 Subministre e instal·lació de font d'alimentació  conmutada de 24Vcc 5A controlada per microproce-  
 sador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics  (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' es-  
 tat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació con-  
 mutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presen-  
 cia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207,  
 alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i pro-  
 tecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols.  
   
 Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions.  
   
 Marca HLSI Model HLSPS50.  
 Equipos de Aspiración 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 
03.03.04 ML   CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH.                                          

 Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i  
 coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i es-  
 tany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosi-  
 vitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació  
 Total cantidades alzadas 877,00 

  ______________________________________________________  

 877,00 
03.03.05 UN   DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM                                    

 Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algorit-  
 mes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test  
 manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sor-  
 tida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m².  S'inclou base B501 i p.p. de material au-  
 xiliar de muntatge i mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 12,00 

  ______________________________________________________  

 12,00 
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03.03.06 UN   SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02                              

 Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable  
 amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potèn-  
 cies de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de su-  
 perficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
03.03.07 UN   SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24                                  

 Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell  
 amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxi-  
 liar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
03.03.08 UN   MODUL CONTROL NOTIFIER M701.                                      

 Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície  
 M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
03.03.09 UN   POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41                              

 Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NO-  
 TIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent.  S'inclou caixa de superfície  
 SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
03.03.10 UN   RETENEDOR NOTIFIER EC-1360                                        

 Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb  
 placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de  
 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
03.03.11 UN   MODUL AILLADOR NOTIFIER M700X.                                    

 Subm. i col. de mòdul aïllador NOTIFIER mod. M700X. S'inclou caixa de superfície M200SMB i  
 p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.  
 Total cantidades alzadas 12,00 

  ______________________________________________________  

 12,00 
03.03.12 UN   MODUL MONITOR                                                   
  

 Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p.  
 de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 28,00 

  ______________________________________________________  

 28,00 
03.03.13 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal                           

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig  
 configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 1 1,00 
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  ______________________________________________________  

 1,00 
03.03.14 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales                         

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mos-  
 treig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'eleva-  
 ció  
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
03.03.15 ML   CANONADA ASPIRACIÓ                                                

 Subministre  e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior  
 de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell.  
 Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i  
 plec de condicions, inslus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.  
 900 900,00 
  ______________________________________________________  

 900,00 
03.03.16 UN   FILTRE EN LINEA                                                 
  

 Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la co-  
 nanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior.  
 Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 
03.03.17 UN   TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ                         

 Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i  
 molla metàlic interior.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.  
 81 81,00 
  ______________________________________________________  

 81,00 
03.03.18 PA   ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI                                   

 Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat  
 al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho pre-  
 cisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors  
 aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
03.03.19 PA   PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ                                          

 Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de  
 Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al  
 sistema existent.  
   
 Totalment instal·lat i funcionant.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
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03.03.20 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 226,43 

  ______________________________________________________  

 226,43 
03.03.21 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 233,22 

  ______________________________________________________  

 233,22 
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 SUBCAPITOL 03.04 SECTORITZACIÓ PAVELLO C                                           
 APARTAT 03.04.01 TREBALLS PREVIS                                                   
03.04.01.01 pa   ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES                                   

 Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sor-  
 tints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i  
 en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
03.04.01.02 ml   RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES                                 

 Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mit-  
 jançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder  
 trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la ru-  
 na i transport a abocador autoritzat.  
 1 11,52 11,52 
  ______________________________________________________  

 11,52 
03.04.01.03 pa   RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ                       

 Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada  
 complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de  
 transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
03.04.01.04 pa   RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES                                 

 Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ata-  
 veus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
03.04.01.05 m2   RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT                                      

 Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la  
 superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a  
 abocador autoritzat.  
 1 11,52 1,50 17,28 
  ______________________________________________________  

 17,28 
03.04.01.06 pa   RETIRADA DE SENYALITZACIÓ                                         

 Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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03.04.01.07 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 44,37 

  ______________________________________________________  

 44,37 
03.04.01.08 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 45,70 

  ______________________________________________________  

 45,70 
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 APARTAT 03.04.02 OBRA                                                              
03.04.02.01 m2   PARET DE BLOC DE FORMIGÓ                                          

 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de  
 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN  
 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals mas-  
 sissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,  
 col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S  
 de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, certificació  
 minima EI-60. Reforços cada 3 m de longitud i 3 m d'alçada, armat interior amb malla tipus MUR-  
 FOR.  Es formigonarà el primer metre d'alçada en tota la seva longitud.  
 2 6,00 3,50 42,00 
 2 6,00 3,50 42,00 
 2 2,00 3,50 14,00 
  ______________________________________________________  

 98,00 
03.04.02.02 m2   PANELL SANDWICH INTERIOR                                          

 Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 sistema PLASFOC ACH a interior format per dues  
 planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior  
 llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal  
 encadellat i sistema de fixació oculta,estructura i remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perfo-  
 rada, per a façanes, col·locat en posició vertical. Totalment montat i certificat.  
    
 2 37,00 3,50 259,00 
 1 11,52 3,50 40,32 
  ______________________________________________________  

 299,32 
03.04.02.03 m2   PANELL SANDWICH EXTERIOR                                          

 Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 tipus sistema PLASFOC homologat exterior format  
 per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la ca-  
 ra exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt  
 longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, estructura de suport, remats amb xapa d'acer, per a  
 façanes, col·locat en posició vertical.  
 1 4,80 1,20 5,76 
  ______________________________________________________  

 5,76 
03.04.02.04 UD   RECUBRIMENT CONDUCTE EXTRACCIÓ CUINA                              

 Suministrament i col·locació de recubriment de conducte existent d'extracció de cuina, mitjançant pa-  
 nell tipus PROMAT amb un desenvolupament màxim de 3m en sentit horitzontal i 2 en sentit vertical.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
03.04.02.05 UD   REIXA INTUMESCENT                                                 

 Suministre i col·locació de reixa intumescent en forats de façana per a ventilació de restaurant. DIM  
 600X600  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
03.04.02.06 UD   PROTECCIONS METÀL·LIQUES                                          

 Suministrament i col·locació de proteccions d'acer galvanitzat en calent, a base de pletina de 10mm  
 soldada a T de 120 i tub circular de diametre 160 fixada mecànicament a solera mitjançant tacs de  
 metrica 16 mm per la protecció del camí de la porta en l'aparador de la parada conlindant (llargaria  
 2,00 m, alçada 50 m). S' inclou p/p d'elements d'elevació, pintura i tot allò necessari per tenir la parti-  
 da acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
03.04.02.07 ML   ESTRUCTURA DE SUPORT PORTA CORREDISSA EI                          

 Suminstrament i col·locació de sub estructura d'acer a base de tub de 60cm soldat en perfil HEB  
 existent (a verificar per el calculista la seva carrega), els tubs aniran col·locats cada 60/80cm segons  
 sigui necessàri. S'inclou en la partida p.p d'ajudes, elements d'elevació i tot el necessàri per deixar la  
 partida completament acabada i llest aper penjar la porta.  
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 1 11,52 11,52 
  ______________________________________________________  

 11,52 
03.04.02.08 M2   PROTECCIÓ ESTRUCTURA R60                                          

 Protecció contra el foc mitjançant pintura intumescent o morters ignífug de perfils metàl·lics i/o plaques  
 formigó existents de suport de la passarella forjat del bar restaurant i escala, fins aconseguir una esta-  
 bilitat al foc de 60 minuts. S'inclou el treballs previs de sanejament i rascat de la pintura existent, im-  
 primació i el nombre de capes i elements necessaris per la seva correcta protecció fins conseguir la  
 R60 desitjada. Homologat i certificat.  
 2 37,00 6,00 444,00 
  ______________________________________________________  

 444,00 
03.04.02.09 ML   VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA CONTRA COPS                        

 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20  
 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), se-  
 gons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència  
 mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Per protecció de paret contra  
 cops.  
 2 6,00 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 
03.04.02.10 m2   CEL RAS EI60                                                    
  

 Cel ras continu amb una resistència al foc EI60 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de  
 gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3  
 2 6,00 1,50 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 
03.04.02.11 m2   EXTRADOSSAT INTERIOR RTE.                                         

 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant  
 mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus hidrò-  
 fuga (H) de 15 mm de gruix, acabat pintat inclós. Forats finestres existents per l'interior del restaurant.  
 1 20,00 2,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 
03.04.02.12 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 305,81 

  ______________________________________________________  

 305,81 
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03.04.02.13 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 314,98 

  ______________________________________________________  

 314,98 
 APARTAT 03.04.03 TANCAMENTS                                                        
03.04.03.01 UD   PORTA  CORREDISSA EI 60                                           

 Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc tipus alfatorres CEI-60, per a  
 unes mides de pas aproximades de 8000mm d’ample x 2800mm d’alçada, amb 2 fulles amb un  
 gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galvanitzada de 1,5mm a  
 doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de coixinet de boles,  
 amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intumescents EI60,   
 Tancament electromecànic en cas d'incendi amb sistema d'aturada de seguretat. Amb 4 unitats de  
 portes de pas especials de pas 1000x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb barra anti-  
 pànic PUSH, maneta i clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç.  S'inclou alimentació  
 elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment instal·lada, certifi-  
 cada i en perfecte estat de funcionament.  
   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
03.04.03.02 UD   PORTA EI-60C5                                                   
  

 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-60C 5 tipus Alfatorres CEI-60  homologada, una fulla batent, per a una  
 llum de 120x210 cm, xapa llisa per les dues cares i reomplert de material ignifug amb imprimació,  
 marc galvanitzat perfilat amb encast per la cinta intumescent, prenis macisos amb rodamentss a bo-  
 les, sense soldadures vistes, amb finestreta, resort i tancaportes TS-4000 amb braç col·locat  i tanca  
 antipànic, col·locada, pintada color a definir DF.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
03.04.03.03 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
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 Total cantidades alzadas 155,50 

  ______________________________________________________  

 155,50 
03.04.03.04 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 160,16 

  ______________________________________________________  

 160,16 
 SUBCAPITOL 03.05 EXHUTORIS PAVELLO C                                               
03.05.01 M2   CORTINA DE FUMS                                                 
  

 Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFI-  
 RE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons  
 UNE EN 12101-1.   
 Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i siste-  
 ma de suport.  
 Total cantidades alzadas 120,00 

  ______________________________________________________  

 120,00 
03.05.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 40,20 

  ______________________________________________________  

 40,20 



AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
6 de junio de 2016  Pàgina 52  

03.05.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 41,41 

  ______________________________________________________  

 41,41 
 SUBCAPITOL 03.06 SENYALITZACIÓ PAVELLO C                                           
03.06.01 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR                     

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimen-  
 sions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material  
 auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 10,00 

  ______________________________________________________  

 10,00 
03.06.02 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25                       

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fo-  
 toluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. In-  
 clòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
03.06.03 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA              

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotolumi-  
 niscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs  
 p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
03.06.04 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA                                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de  
 coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fi-  
 xació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
03.06.05 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada mà-  
 xima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de se-  
 nyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 12,00 

  ______________________________________________________  

 12,00 



AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
6 de junio de 2016  Pàgina 53  

03.06.06 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 6,83 

  ______________________________________________________  

 6,83 
03.06.07 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 7,04 

  ______________________________________________________  

 7,04 
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 SUBCAPITOL 03.07 ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO C                                      
03.07.01 PA   ESCOMESA  INCENDIS.                                               

 Treballs d'escomesa. S'inclou:  
 - Construcció de manifold DN200, segons detall.  
 - Connexionat a canonades existents amb material necessari.  
 - Bolards de protecció i estructura metàl·lica.  
 - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades.  
 - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es  
 puguin necessitar  
 - Gestions davant empresa suministradora per la contractació  
 - Redacció de la documentació necessaria  
 - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia.  
 - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari  
   
 NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa  
 de la Companyia subministradora d'Aigües.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
03.07.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 16,44 

  ______________________________________________________  

 16,44 
03.07.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 16,93 

  ______________________________________________________  

 16,93 
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 CAPITOL 04 PAVELLO D                                                         
 SUBCAPITOL 04.01 EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO D                                     
04.01.01 UN   RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570.                     

 Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques:  
 - Muntant/penjant amb enbellidor  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i ele-  
 vació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.170,00 

  ______________________________________________________  

 1.170,00 
04.01.02 UN   RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC                                      

 Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques:  
 - Pared  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge.  
 s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 24,00 

  ______________________________________________________  

 24,00 
04.01.03 UN   PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101.                                  

 Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característi-  
 ques:  
 * Trim galvanitzat.  
 * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI.  
 * Càmera de retard mod. RC-1.  
 * Presòstat PS10-1A.  
 * Vàlvules de comporta de pivot ascendent.  
 * Homologació FM.  
 S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
04.01.04 UN   PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT                                       

 Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i de-  
 tector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.  
 Total cantidades alzadas 28,00 

  ______________________________________________________  

 28,00 
04.01.05 UN   ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024.                      

 Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24  
 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
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04.01.06 UN   DETECTOR DE FLUXE                                                 

 Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, ca-  
 blejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmis-  
 sió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat.  
   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 
04.01.07 UN   VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de  
 diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 
04.01.08 UN   VALVULA PAPALLONA MANUAL 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre  
 nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
04.01.09 ML   TUB ACER NEGRE 4" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 10,00 

  ______________________________________________________  

 10,00 
04.01.10 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.440,00 

  ______________________________________________________  

 1.440,00 
04.01.13 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 224,00 

  ______________________________________________________  

 224,00 
04.01.14 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.  
 Total cantidades alzadas 4.836,00 

  ______________________________________________________  

 4.836,00 
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04.01.15 UN   PUNT DE PROVA                                                   
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per  
 a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit ma-  
 terial, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 
04.01.16 UN   PUNT DE BUIDAT                                                  
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barce-  
 lona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 36,00 

  ______________________________________________________  

 36,00 
04.01.17 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 1.681,84 

  ______________________________________________________  

 1.681,84 
04.01.18 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 1.732,30 

  ______________________________________________________  

 1.732,30 
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 SUBCAPITOL 04.02 EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO D                                         
04.02.01 UN   B.I.E. 25 AMB RACORD 45                                           

 Subm. i col. de B.I.E. Característiques:   
 * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tanca-  
 ment.  
 * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació  
 * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre.  
 * Llança  Ø 25 mm.  
 * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N.  
 * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm.  
 S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
04.02.02 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 160,00 

  ______________________________________________________  

 160,00 
04.02.03 ML   TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
   
 Total cantidades alzadas 25,00 

  ______________________________________________________  

 25,00 
04.02.04 ML   TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  ______________________________________________________  

 5,00 
04.02.05 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 35,00 

  ______________________________________________________  

 35,00 
04.02.06 UN   EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs.                                          

 Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb  armari i  
 suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
04.02.07 UN   EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs.                                           

 Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat  
 en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
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04.02.08 UD   DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA                           

 Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
04.02.09 UD   DESMONTATGE BIES EXISTENTS                                        

 Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions  
 metàl·liques existents.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
04.02.10 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 79,03 

  ______________________________________________________  

 79,03 
04.02.11 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 81,41 

  ______________________________________________________  

 81,41 
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 SUBCAPITOL 04.03 DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO D                                       
04.03.01 UN   CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS                                  

 Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Com-  
 pleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements:  
 * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4.  
 * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S.  
 * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30.  
 * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1.  
 * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000.  
 * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212.  
 * Programa de configuració PK-ID3000.  
 S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
04.03.02      REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1                              

 Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al  
 software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100  
 Mhz.  
 S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del  
 Rack del node de comunicacions.  
 Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
04.03.03      F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2                                 

 Subministre e instal·lació de font d'alimentació  conmutada de 24Vcc 5A controlada per microproce-  
 sador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics  (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' es-  
 tat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació con-  
 mutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presen-  
 cia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207,  
 alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i pro-  
 tecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols.  
   
 Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions.  
   
 Marca HLSI Model HLSPS50.  
 Equipos de Aspiración 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 
04.03.04 ML   CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH.                                          

 Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i  
 coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i es-  
 tany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosi-  
 vitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació  
 Total cantidades alzadas 883,00 

  ______________________________________________________  

 883,00 
04.03.05 UN   DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM                                    

 Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algorit-  
 mes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test  
 manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sor-  
 tida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m².  S'inclou base B501 i p.p. de material au-  
 xiliar de muntatge i mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 12,00 

  ______________________________________________________  

 12,00 
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04.03.06 UN   SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02                              

 Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable  
 amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potèn-  
 cies de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de su-  
 perficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
04.03.07 UN   SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24                                  

 Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell  
 amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxi-  
 liar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
04.03.08 UN   MODUL CONTROL NOTIFIER M701.                                      

 Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície  
 M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
04.03.09 UN   POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41                              

 Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NO-  
 TIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent.  S'inclou caixa de superfície  
 SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
04.03.10 UN   RETENEDOR NOTIFIER EC-1360                                        

 Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb  
 placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de  
 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
04.03.11 UN   MODUL MONITOR                                                   
  

 Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p.  
 de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 27,00 

  ______________________________________________________  

 27,00 
04.03.12 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal                           

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig  
 configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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04.03.13 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales                         

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mos-  
 treig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'eleva-  
 ció  
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
04.03.14 ML   CANONADA ASPIRACIÓ                                                

 Subministre  e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior  
 de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell.  
 Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i  
 plec de condicions, inslus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.  
 900 900,00 
  ______________________________________________________  

 900,00 
04.03.15 UN   FILTRE EN LINEA                                                 
  

 Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la co-  
 nanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior.  
 Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 
04.03.16 UN   TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ                         

 Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i  
 molla metàlic interior.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.  
 81 81,00 
  ______________________________________________________  

 81,00 
04.03.17 PA   ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI                                   

 Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat  
 al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho pre-  
 cisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors  
 aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
04.03.18 PA   PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ                                          

 Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de  
 Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al  
 sistema existent.  
   
 Totalment instal·lat i funcionant.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
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04.03.19 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 221,94 

  ______________________________________________________  

 221,94 
04.03.20 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 228,60 

  ______________________________________________________  

 228,60 
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 SUBCAPITOL 04.04 SECTORITZACIÓ PAVELLO D                                           
 APARTAT 04.04.01 TREBALLS PREVIS                                                   
04.04.01.01 pa   ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES                                   

 Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sor-  
 tints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i  
 en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
04.04.01.02 ml   RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES                                 

 Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mit-  
 jançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder  
 trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la ru-  
 na i transport a abocador autoritzat.  
 1 11,52 11,52 
  ______________________________________________________  

 11,52 
04.04.01.03 pa   RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ                       

 Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada  
 complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de  
 transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
04.04.01.04 pa   RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES                                 

 Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ata-  
 veus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
04.04.01.05 m2   RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT                                      

 Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la  
 superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a  
 abocador autoritzat.  
 1 11,52 1,50 17,28 
  ______________________________________________________  

 17,28 
04.04.01.06 pa   RETIRADA DE SENYALITZACIÓ                                         

 Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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04.04.01.07 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 44,37 

  ______________________________________________________  

 44,37 
04.04.01.08 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 45,70 

  ______________________________________________________  

 45,70 
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 APARTAT 04.04.02 OBRA                                                              
04.04.02.01 m2   PARET DE BLOC DE FORMIGÓ                                          

 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de  
 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN  
 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals mas-  
 sissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,  
 col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S  
 de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, certificació  
 minima EI-60. Reforços cada 3 m de longitud i 3 m d'alçada, armat interior amb malla tipus MUR-  
 FOR.  Es formigonarà el primer metre d'alçada en tota la seva longitud.  
 4 6,00 3,50 84,00 
 2 2,00 3,50 14,00 
  ______________________________________________________  

 98,00 
04.04.02.02 m2   PANELL SANDWICH INTERIOR                                          

 Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 sistema PLASFOC ACH a interior format per dues  
 planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior  
 llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal  
 encadellat i sistema de fixació oculta,estructura i remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perfo-  
 rada, per a façanes, col·locat en posició vertical. Totalment montat i certificat.  
    
 Franja 1m 2 37,00 3,30 244,20 
 1 12,00 3,30 39,60 
  ______________________________________________________  

 283,80 
04.04.02.03 m2   PANELL SANDWICH EXTERIOR                                          

 Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 tipus sistema PLASFOC homologat exterior format  
 per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la ca-  
 ra exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt  
 longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, estructura de suport, remats amb xapa d'acer, per a  
 façanes, col·locat en posició vertical.  
 1 4,80 1,20 5,76 
  ______________________________________________________  

 5,76 
04.04.02.04 UD   RECUBRIMENT CONDUCTE EXTRACCIÓ CUINA                              

 Suministrament i col·locació de recubriment de conducte existent d'extracció de cuina, mitjançant pa-  
 nell tipus PROMAT amb un desenvolupament màxim de 3m en sentit horitzontal i 2 en sentit vertical.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
04.04.02.05 UD   REIXA INTUMESCENT                                                 

 Suministre i col·locació de reixa intumescent en forats de façana per a ventilació de restaurant. DIM  
 600X600  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
04.04.02.06 UD   PROTECCIONS METÀL·LIQUES                                          

 Suministrament i col·locació de proteccions d'acer galvanitzat en calent, a base de pletina de 10mm  
 soldada a T de 120 i tub circular de diametre 160 fixada mecànicament a solera mitjançant tacs de  
 metrica 16 mm per la protecció del camí de la porta en l'aparador de la parada conlindant (llargaria  
 2,00 m, alçada 50 m). S' inclou p/p d'elements d'elevació, pintura i tot allò necessari per tenir la parti-  
 da acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
04.04.02.07 ML   ESTRUCTURA DE SUPORT PORTA CORREDISSA EI                          

 Suminstrament i col·locació de sub estructura d'acer a base de tub de 60cm soldat en perfil HEB  
 existent (a verificar per el calculista la seva carrega), els tubs aniran col·locats cada 60/80cm segons  
 sigui necessàri. S'inclou en la partida p.p d'ajudes, elements d'elevació i tot el necessàri per deixar la  
 partida completament acabada i llest aper penjar la porta.  
 1 11,52 11,52 
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  ______________________________________________________  

 11,52 
04.04.02.08 M2   PROTECCIÓ ESTRUCTURA R60                                          

 Protecció contra el foc mitjançant pintura intumescent o morters ignífug de perfils metàl·lics i/o plaques  
 formigó existents de suport de la passarella forjat del bar restaurant i escala, fins aconseguir una esta-  
 bilitat al foc de 60 minuts. S'inclou el treballs previs de sanejament i rascat de la pintura existent, im-  
 primació i el nombre de capes i elements necessaris per la seva correcta protecció fins conseguir la  
 R60 desitjada. Homologat i certificat.  
 2 37,00 6,00 444,00 
  ______________________________________________________  

 444,00 
04.04.02.09 ML   VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA CONTRA COPS                        

 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20  
 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), se-  
 gons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència  
 mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Per protecció de paret contra  
 cops.  
 2 5,50 11,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 
04.04.02.10 m2   CEL RAS EI60                                                    
  

 Cel ras continu amb una resistència al foc EI60 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de  
 gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3  
 2 6,00 1,50 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 
04.04.02.11 m2   EXTRADOSSAT INTERIOR RTE.                                         

 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant  
 mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus hidrò-  
 fuga (H) de 15 mm de gruix, acabat pintat inclós. Forats finestres existents per l'interior del restaurant.  
 1 20,00 2,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 
04.04.02.12 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 296,58 

  ______________________________________________________  

 296,58 
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04.04.02.13 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 305,48 

  ______________________________________________________  

 305,48 
 APARTAT 04.04.03 TANCAMENTS                                                        
04.04.03.01 UD   PORTA  CORREDISSA EI 60                                           

 Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc tipus alfatorres CEI-60, per a  
 unes mides de pas aproximades de 8000mm d’ample x 2800mm d’alçada, amb 2 fulles amb un  
 gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galvanitzada de 1,5mm a  
 doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de coixinet de boles,  
 amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intumescents EI60,   
 Tancament electromecànic en cas d'incendi amb sistema d'aturada de seguretat. Amb 4 unitats de  
 portes de pas especials de pas 1000x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb barra anti-  
 pànic PUSH, maneta i clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç.  S'inclou alimentació  
 elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment instal·lada, certifi-  
 cada i en perfecte estat de funcionament.  
   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
04.04.03.02 UD   PORTA EI-60C5                                                   
  

 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-60C 5 tipus Alfatorres CEI-60  homologada, una fulla batent, per a una  
 llum de 120x210 cm, xapa llisa per les dues cares i reomplert de material ignifug amb imprimació,  
 marc galvanitzat perfilat amb encast per la cinta intumescent, prenis macisos amb rodamentss a bo-  
 les, sense soldadures vistes, amb finestreta, resort i tancaportes TS-4000 amb braç col·locat  i tanca  
 antipànic, col·locada, pintada color a definir DF.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
04.04.03.03 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  



AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
6 de junio de 2016  Pàgina 69  

 Total cantidades alzadas 155,50 

  ______________________________________________________  

 155,50 
04.04.03.04 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 160,16 

  ______________________________________________________  

 160,16 
 SUBCAPITOL 04.05 EXHUTORIS PAVELLO D                                               
04.05.01 M2   CORTINA DE FUMS                                                 
  

 Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFI-  
 RE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons  
 UNE EN 12101-1.   
 Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i siste-  
 ma de suport.  
 Total cantidades alzadas 120,00 

  ______________________________________________________  

 120,00 
04.05.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 40,20 

  ______________________________________________________  

 40,20 
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04.05.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 41,41 

  ______________________________________________________  

 41,41 
 SUBCAPITOL 04.06 SENYALITZACIÓ PAVELLO D                                           
04.06.01 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR                     

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimen-  
 sions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material  
 auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 9,00 

  ______________________________________________________  

 9,00 
04.06.02 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25                       

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fo-  
 toluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. In-  
 clòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 9,00 

  ______________________________________________________  

 9,00 
04.06.03 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA              

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotolumi-  
 niscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs  
 p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 9,00 

  ______________________________________________________  

 9,00 
04.06.04 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA                                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de  
 coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fi-  
 xació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
04.06.05 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada mà-  
 xima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de se-  
 nyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 13,00 

  ______________________________________________________  

 13,00 
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04.06.06 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 7,21 

  ______________________________________________________  

 7,21 
04.06.07 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 7,42 

  ______________________________________________________  

 7,42 
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 SUBCAPITOL 04.07 ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO D                                      
04.07.01 PA   ESCOMESA  INCENDIS.                                               

 Treballs d'escomesa. S'inclou:  
 - Construcció de manifold DN200, segons detall.  
 - Connexionat a canonades existents amb material necessari.  
 - Bolards de protecció i estructura metàl·lica.  
 - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades.  
 - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es  
 puguin necessitar  
 - Gestions davant empresa suministradora per la contractació  
 - Redacció de la documentació necessaria  
 - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia.  
 - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari  
   
 NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa  
 de la Companyia subministradora d'Aigües.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
04.07.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 16,44 

  ______________________________________________________  

 16,44 
04.07.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 16,93 

  ______________________________________________________  

 16,93 
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 CAPITOL 05 PAVELLO E                                                         
 SUBCAPITOL 05.01 EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO E                                     
05.01.01 UN   RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570.                     

 Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques:  
 - Muntant/penjant amb enbellidor  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i ele-  
 vació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.142,00 

  ______________________________________________________  

 1.142,00 
05.01.02 UN   RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC                                      

 Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques:  
 - Pared  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge.  
 s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 45,00 

  ______________________________________________________  

 45,00 
05.01.03 UN   PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101.                                  

 Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característi-  
 ques:  
 * Trim galvanitzat.  
 * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI.  
 * Càmera de retard mod. RC-1.  
 * Presòstat PS10-1A.  
 * Vàlvules de comporta de pivot ascendent.  
 * Homologació FM.  
 S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
05.01.04 UN   PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT                                       

 Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i de-  
 tector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.  
 Total cantidades alzadas 35,00 

  ______________________________________________________  

 35,00 
05.01.05 UN   ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024.                      

 Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24  
 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
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05.01.06 UN   DETECTOR DE FLUXE                                                 

 Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, ca-  
 blejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmis-  
 sió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat.  
   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 
05.01.07 UN   VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de  
 diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 
05.01.08 UN   VALVULA PAPALLONA MANUAL 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre  
 nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
05.01.10 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.440,00 

  ______________________________________________________  

 1.440,00 
05.01.13 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 186,00 

  ______________________________________________________  

 186,00 
05.01.14 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.  
 Total cantidades alzadas 4.792,00 

  ______________________________________________________  

 4.792,00 
05.01.15 UN   PUNT DE PROVA                                                   
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per  
 a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit ma-  
 terial, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 
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05.01.16 UN   PUNT DE BUIDAT                                                  
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barce-  
 lona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 41,00 

  ______________________________________________________  

 41,00 
05.01.17 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 1.686,72 

  ______________________________________________________  

 1.686,72 
05.01.18 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 1.737,32 

  ______________________________________________________  

 1.737,32 
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 SUBCAPITOL 05.02 EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO E                                         
05.02.01 UN   B.I.E. 25 AMB RACORD 45                                           

 Subm. i col. de B.I.E. Característiques:   
 * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tanca-  
 ment.  
 * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació  
 * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre.  
 * Llança  Ø 25 mm.  
 * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N.  
 * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm.  
 S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
05.02.02 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 160,00 

  ______________________________________________________  

 160,00 
05.02.03 ML   TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
   
 Total cantidades alzadas 25,00 

  ______________________________________________________  

 25,00 
05.02.04 ML   TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  ______________________________________________________  

 5,00 
05.02.05 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 35,00 

  ______________________________________________________  

 35,00 
05.02.06 UN   EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs.                                          

 Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb  armari i  
 suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
05.02.07 UN   EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs.                                           

 Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat  
 en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
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05.02.08 UD   DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA                           

 Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
05.02.09 UD   DESMONTATGE BIES EXISTENTS                                        

 Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions  
 metàl·liques existents.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
05.02.10 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 79,03 

  ______________________________________________________  

 79,03 
05.02.11 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 81,41 

  ______________________________________________________  

 81,41 
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 SUBCAPITOL 05.03 DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO E                                       
05.03.01 UN   CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS                                  

 Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Com-  
 pleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements:  
 * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4.  
 * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S.  
 * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30.  
 * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1.  
 * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000.  
 * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212.  
 * Programa de configuració PK-ID3000.  
 S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
05.03.02      REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1                              

 Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al  
 software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100  
 Mhz.  
 S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del  
 Rack del node de comunicacions.  
 Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
05.03.03      F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2                                 

 Subministre e instal·lació de font d'alimentació  conmutada de 24Vcc 5A controlada per microproce-  
 sador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics  (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' es-  
 tat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació con-  
 mutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presen-  
 cia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207,  
 alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i pro-  
 tecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols.  
   
 Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions.  
   
 Marca HLSI Model HLSPS50.  
 Equipos de Aspiración 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 
05.03.04 ML   CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH.                                          

 Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i  
 coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i es-  
 tany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosi-  
 vitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació  
 Total cantidades alzadas 875,00 

  ______________________________________________________  

 875,00 
05.03.05 UN   DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM                                    

 Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algorit-  
 mes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test  
 manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sor-  
 tida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m².  S'inclou base B501 i p.p. de material au-  
 xiliar de muntatge i mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 12,00 

  ______________________________________________________  

 12,00 
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05.03.06 UN   SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02                              

 Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable  
 amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potèn-  
 cies de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de su-  
 perficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
05.03.07 UN   SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24                                  

 Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell  
 amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxi-  
 liar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
05.03.08 UN   MODUL CONTROL NOTIFIER M701.                                      

 Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície  
 M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
05.03.09 UN   POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41                              

 Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NO-  
 TIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent.  S'inclou caixa de superfície  
 SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
05.03.10 UN   RETENEDOR NOTIFIER EC-1360                                        

 Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb  
 placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de  
 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
05.03.11 UN   MODUL AILLADOR NOTIFIER M700X.                                    

 Subm. i col. de mòdul aïllador NOTIFIER mod. M700X. S'inclou caixa de superfície M200SMB i  
 p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.  
 Total cantidades alzadas 12,00 

  ______________________________________________________  

 12,00 
05.03.12 UN   MODUL MONITOR                                                   
  

 Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p.  
 de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 31,00 

  ______________________________________________________  

 31,00 
05.03.13 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal                           

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig  
 configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 1 1,00 
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 1,00 
05.03.14 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales                         

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mos-  
 treig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'eleva-  
 ció  
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
05.03.15 ML   CANONADA ASPIRACIÓ                                                

 Subministre  e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior  
 de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell.  
 Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i  
 plec de condicions, inslus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.  
 900 900,00 
  ______________________________________________________  

 900,00 
05.03.16 UN   FILTRE EN LINEA                                                 
  

 Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la co-  
 nanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior.  
 Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 
05.03.17 UN   TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ                         

 Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i  
 molla metàlic interior.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.  
 81 81,00 
  ______________________________________________________  

 81,00 
05.03.18 PA   ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI                                   

 Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat  
 al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho pre-  
 cisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors  
 aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
05.03.19 PA   PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ                                          

 Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de  
 Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al  
 sistema existent.  
   
 Totalment instal·lat i funcionant.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
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05.03.20 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 227,52 

  ______________________________________________________  

 227,52 
05.03.21 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 234,34 

  ______________________________________________________  

 234,34 
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 SUBCAPITOL 05.04 SECTORITZACIÓ PAVELLO E                                           
 APARTAT 05.04.01 TREBALLS PREVIS                                                   
05.04.01.01 pa   ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES                                   

 Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sor-  
 tints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i  
 en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
05.04.01.02 ml   RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES                                 

 Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mit-  
 jançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder  
 trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la ru-  
 na i transport a abocador autoritzat.  
 1 11,52 11,52 
  ______________________________________________________  

 11,52 
05.04.01.03 pa   RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ                       

 Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada  
 complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de  
 transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
05.04.01.04 pa   RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES                                 

 Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ata-  
 veus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
05.04.01.05 m2   RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT                                      

 Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la  
 superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a  
 abocador autoritzat.  
 1 11,52 1,50 17,28 
  ______________________________________________________  

 17,28 
05.04.01.06 pa   RETIRADA DE SENYALITZACIÓ                                         

 Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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05.04.01.07 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 44,37 

  ______________________________________________________  

 44,37 
05.04.01.08 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 45,70 

  ______________________________________________________  

 45,70 
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 APARTAT 05.04.02 OBRA                                                              
05.04.02.01 m2   PARET DE BLOC DE FORMIGÓ                                          

 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de  
 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN  
 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals mas-  
 sissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,  
 col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S  
 de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, certificació  
 minima EI-60. Reforços cada 3 m de longitud i 3 m d'alçada, armat interior amb malla tipus MUR-  
 FOR.  Es formigonarà el primer metre d'alçada en tota la seva longitud.  
 4 6,00 3,50 84,00 
 2 2,00 3,50 14,00 
  ______________________________________________________  

 98,00 
05.04.02.02 m2   PANELL SANDWICH INTERIOR                                          

 Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 sistema PLASFOC ACH a interior format per dues  
 planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior  
 llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal  
 encadellat i sistema de fixació oculta,estructura i remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perfo-  
 rada, per a façanes, col·locat en posició vertical. Totalment montat i certificat.  
    
 1 37,00 3,50 129,50 
 1 12,00 3,50 42,00 
  ______________________________________________________  

 171,50 
05.04.02.03 m2   PANELL SANDWICH EXTERIOR                                          

 Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 tipus sistema PLASFOC homologat exterior format  
 per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la ca-  
 ra exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt  
 longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, estructura de suport, remats amb xapa d'acer, per a  
 façanes, col·locat en posició vertical.  
 1 4,80 1,20 5,76 
  ______________________________________________________  

 5,76 
05.04.02.04 UD   RECUBRIMENT CONDUCTE EXTRACCIÓ CUINA                              

 Suministrament i col·locació de recubriment de conducte existent d'extracció de cuina, mitjançant pa-  
 nell tipus PROMAT amb un desenvolupament màxim de 3m en sentit horitzontal i 2 en sentit vertical.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
05.04.02.05 UD   REIXA INTUMESCENT                                                 

 Suministre i col·locació de reixa intumescent en forats de façana per a ventilació de restaurant. DIM  
 600X600  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
05.04.02.06 UD   PROTECCIONS METÀL·LIQUES                                          

 Suministrament i col·locació de proteccions d'acer galvanitzat en calent, a base de pletina de 10mm  
 soldada a T de 120 i tub circular de diametre 160 fixada mecànicament a solera mitjançant tacs de  
 metrica 16 mm per la protecció del camí de la porta en l'aparador de la parada conlindant (llargaria  
 2,00 m, alçada 50 m). S' inclou p/p d'elements d'elevació, pintura i tot allò necessari per tenir la parti-  
 da acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
05.04.02.07 ML   ESTRUCTURA DE SUPORT PORTA CORREDISSA EI                          

 Suminstrament i col·locació de sub estructura d'acer a base de tub de 60cm soldat en perfil HEB  
 existent (a verificar per el calculista la seva carrega), els tubs aniran col·locats cada 60/80cm segons  
 sigui necessàri. S'inclou en la partida p.p d'ajudes, elements d'elevació i tot el necessàri per deixar la  
 partida completament acabada i llest aper penjar la porta.  
 1 11,52 11,52 
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  ______________________________________________________  

 11,52 
05.04.02.08 M2   PROTECCIÓ ESTRUCTURA R60                                          

 Protecció contra el foc mitjançant pintura intumescent o morters ignífug de perfils metàl·lics i/o plaques  
 formigó existents de suport de la passarella forjat del bar restaurant i escala, fins aconseguir una esta-  
 bilitat al foc de 60 minuts. S'inclou el treballs previs de sanejament i rascat de la pintura existent, im-  
 primació i el nombre de capes i elements necessaris per la seva correcta protecció fins conseguir la  
 R60 desitjada. Homologat i certificat.  
 2 12,00 37,00 888,00 
  ______________________________________________________  

 888,00 
05.04.02.09 ML   VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA CONTRA COPS                        

 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20  
 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), se-  
 gons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència  
 mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Per protecció de paret contra  
 cops.  
 2 6,00 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 
05.04.02.10 m2   CEL RAS EI60                                                    
  

 Cel ras continu amb una resistència al foc EI60 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de  
 gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3  
 2 6,00 1,50 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 
05.04.02.11 m2   EXTRADOSSAT INTERIOR RTE.                                         

 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant  
 mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus hidrò-  
 fuga (H) de 15 mm de gruix, acabat pintat inclós. Forats finestres existents per l'interior del restaurant.  
 1 20,00 2,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 
05.04.02.12 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 284,57 

  ______________________________________________________  

 284,57 
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05.04.02.13 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 293,10 

  ______________________________________________________  

 293,10 
 APARTAT 05.04.03 TANCAMENTS                                                        
05.04.03.01 UD   PORTA  CORREDISSA EI 60                                           

 Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc tipus alfatorres CEI-60, per a  
 unes mides de pas aproximades de 8000mm d’ample x 2800mm d’alçada, amb 2 fulles amb un  
 gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galvanitzada de 1,5mm a  
 doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de coixinet de boles,  
 amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intumescents EI60,   
 Tancament electromecànic en cas d'incendi amb sistema d'aturada de seguretat. Amb 4 unitats de  
 portes de pas especials de pas 1000x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb barra anti-  
 pànic PUSH, maneta i clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç.  S'inclou alimentació  
 elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment instal·lada, certifi-  
 cada i en perfecte estat de funcionament.  
   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
05.04.03.02 UD   PORTA EI-60C5                                                   
  

 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-60C 5 tipus Alfatorres CEI-60  homologada, una fulla batent, per a una  
 llum de 120x210 cm, xapa llisa per les dues cares i reomplert de material ignifug amb imprimació,  
 marc galvanitzat perfilat amb encast per la cinta intumescent, prenis macisos amb rodamentss a bo-  
 les, sense soldadures vistes, amb finestreta, resort i tancaportes TS-4000 amb braç col·locat  i tanca  
 antipànic, col·locada, pintada color a definir DF.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
05.04.03.03 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
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 Total cantidades alzadas 155,50 

  ______________________________________________________  

 155,50 
05.04.03.04 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 160,16 

  ______________________________________________________  

 160,16 
 SUBCAPITOL 05.05 EXHUTORIS PAVELLO E                                               
05.05.01 M2   CORTINA DE FUMS                                                 
  

 Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFI-  
 RE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons  
 UNE EN 12101-1.   
 Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i siste-  
 ma de suport.  
 Total cantidades alzadas 120,00 

  ______________________________________________________  

 120,00 
05.05.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 40,20 

  ______________________________________________________  

 40,20 
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05.05.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 41,41 

  ______________________________________________________  

 41,41 
 SUBCAPITOL 05.06 SENYALITZACIÓ PAVELLO E                                           
05.06.01 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR                     

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimen-  
 sions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material  
 auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
05.06.02 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25                       

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fo-  
 toluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. In-  
 clòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
05.06.03 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA              

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotolumi-  
 niscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs  
 p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
05.06.04 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA                                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de  
 coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fi-  
 xació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
05.06.05 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada mà-  
 xima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de se-  
 nyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 13,00 

  ______________________________________________________  

 13,00 
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05.06.06 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 6,86 

  ______________________________________________________  

 6,86 
05.06.07 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 7,07 

  ______________________________________________________  

 7,07 
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 SUBCAPITOL 05.07 ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO E                                      
05.07.01 PA   ESCOMESA  INCENDIS.                                               

 Treballs d'escomesa. S'inclou:  
 - Construcció de manifold DN200, segons detall.  
 - Connexionat a canonades existents amb material necessari.  
 - Bolards de protecció i estructura metàl·lica.  
 - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades.  
 - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es  
 puguin necessitar  
 - Gestions davant empresa suministradora per la contractació  
 - Redacció de la documentació necessaria  
 - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia.  
 - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari  
   
 NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa  
 de la Companyia subministradora d'Aigües.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
05.07.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 16,44 

  ______________________________________________________  

 16,44 
05.07.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 16,93 

  ______________________________________________________  

 16,93 
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 CAPITOL 06 PAVELLO F                                                         
 SUBCAPITOL 06.01 EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO F                                     
06.01.01 UN   RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570.                     

 Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques:  
 - Muntant/penjant amb enbellidor  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i ele-  
 vació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.483,00 

  ______________________________________________________  

 1.483,00 
06.01.02 UN   RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC                                      

 Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques:  
 - Pared  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge.  
 s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 45,00 

  ______________________________________________________  

 45,00 
06.01.03 UN   PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101.                                  

 Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característi-  
 ques:  
 * Trim galvanitzat.  
 * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI.  
 * Càmera de retard mod. RC-1.  
 * Presòstat PS10-1A.  
 * Vàlvules de comporta de pivot ascendent.  
 * Homologació FM.  
 S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 
06.01.04 UN   PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT                                       

 Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i de-  
 tector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.  
 Total cantidades alzadas 26,00 

  ______________________________________________________  

 26,00 
06.01.05 UN   ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024.                      

 Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24  
 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
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06.01.06 UN   DETECTOR DE FLUXE                                                 

 Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, ca-  
 blejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmis-  
 sió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat.  
   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 
06.01.07 UN   VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de  
 diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 
06.01.08 UN   VALVULA PAPALLONA MANUAL 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre  
 nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
06.01.09 ML   TUB ACER NEGRE 4" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 10,00 

  ______________________________________________________  

 10,00 
06.01.10 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.760,00 

  ______________________________________________________  

 1.760,00 
06.01.13 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 236,00 

  ______________________________________________________  

 236,00 
06.01.14 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.  
 Total cantidades alzadas 5.932,00 

  ______________________________________________________  

 5.932,00 
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06.01.15 UN   PUNT DE PROVA                                                   
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per  
 a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit ma-  
 terial, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 
06.01.16 UN   PUNT DE BUIDAT                                                  
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barce-  
 lona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 32,00 

  ______________________________________________________  

 32,00 
06.01.17 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 2.022,74 

  ______________________________________________________  

 2.022,74 
06.01.18 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 2.083,42 

  ______________________________________________________  

 2.083,42 
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 SUBCAPITOL 06.02 EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO F                                         
06.02.01 UN   B.I.E. 25 AMB RACORD 45                                           

 Subm. i col. de B.I.E. Característiques:   
 * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tanca-  
 ment.  
 * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació  
 * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre.  
 * Llança  Ø 25 mm.  
 * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N.  
 * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm.  
 S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
06.02.02 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 160,00 

  ______________________________________________________  

 160,00 
06.02.03 ML   TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
   
 Total cantidades alzadas 25,00 

  ______________________________________________________  

 25,00 
06.02.04 ML   TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  ______________________________________________________  

 5,00 
06.02.05 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 35,00 

  ______________________________________________________  

 35,00 
06.02.06 UN   EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs.                                          

 Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb  armari i  
 suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
06.02.07 UN   EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs.                                           

 Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat  
 en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
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06.02.08 UD   DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA                           

 Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
06.02.09 UD   DESMONTATGE BIES EXISTENTS                                        

 Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions  
 metàl·liques existents.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
06.02.10 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 79,03 

  ______________________________________________________  

 79,03 
06.02.11 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 81,41 

  ______________________________________________________  

 81,41 
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 SUBCAPITOL 06.03 DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO F                                       
06.03.01 UN   CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS                                  

 Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Com-  
 pleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements:  
 * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4.  
 * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S.  
 * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30.  
 * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1.  
 * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000.  
 * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212.  
 * Programa de configuració PK-ID3000.  
 S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
06.03.02      REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1                              

 Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al  
 software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100  
 Mhz.  
 S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del  
 Rack del node de comunicacions.  
 Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
06.03.03      F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2                                 

 Subministre e instal·lació de font d'alimentació  conmutada de 24Vcc 5A controlada per microproce-  
 sador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics  (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' es-  
 tat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació con-  
 mutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presen-  
 cia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207,  
 alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i pro-  
 tecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols.  
   
 Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions.  
   
 Marca HLSI Model HLSPS50.  
 Equipos de Aspiración 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 
06.03.04 ML   CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH.                                          

 Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i  
 coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i es-  
 tany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosi-  
 vitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació  
 Total cantidades alzadas 925,00 

  ______________________________________________________  

 925,00 
06.03.05 UN   DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM                                    

 Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algorit-  
 mes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test  
 manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sor-  
 tida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m².  S'inclou base B501 i p.p. de material au-  
 xiliar de muntatge i mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 16,00 

  ______________________________________________________  

 16,00 
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06.03.06 UN   SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02                              

 Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable  
 amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potèn-  
 cies de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de su-  
 perficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
06.03.07 UN   SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24                                  

 Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell  
 amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxi-  
 liar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
06.03.08 UN   MODUL CONTROL NOTIFIER M701.                                      

 Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície  
 M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
06.03.09 UN   POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41                              

 Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NO-  
 TIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent.  S'inclou caixa de superfície  
 SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
06.03.10 UN   RETENEDOR NOTIFIER EC-1360                                        

 Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb  
 placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de  
 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
06.03.11 UN   MODUL AILLADOR NOTIFIER M700X.                                    

 Subm. i col. de mòdul aïllador NOTIFIER mod. M700X. S'inclou caixa de superfície M200SMB i  
 p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.  
 Total cantidades alzadas 12,00 

  ______________________________________________________  

 12,00 
06.03.12 UN   MODUL MONITOR                                                   
  

 Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p.  
 de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 26,00 

  ______________________________________________________  

 26,00 
06.03.13 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal                           

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig  
 configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 1 1,00 
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  ______________________________________________________  

 1,00 
06.03.14 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales                         

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mos-  
 treig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'eleva-  
 ció  
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
06.03.15 ML   CANONADA ASPIRACIÓ                                                

 Subministre  e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior  
 de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell.  
 Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i  
 plec de condicions, inslus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.  
 900 900,00 
  ______________________________________________________  

 900,00 
06.03.16 UN   FILTRE EN LINEA                                                 
  

 Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la co-  
 nanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior.  
 Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 
06.03.17 UN   TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ                         

 Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i  
 molla metàlic interior.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.  
 81 81,00 
  ______________________________________________________  

 81,00 
06.03.18 PA   ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI                                   

 Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat  
 al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho pre-  
 cisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors  
 aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
06.03.19 PA   PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ                                          

 Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de  
 Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al  
 sistema existent.  
   
 Totalment instal·lat i funcionant.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
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06.03.20 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 227,98 

  ______________________________________________________  

 227,98 
06.03.21 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 234,82 

  ______________________________________________________  

 234,82 
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 SUBCAPITOL 06.04 SECTORITZACIÓ PAVELLO F                                           
 APARTAT 06.04.01 TREBALLS PREVIS                                                   
06.04.01.01 pa   ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES                                   

 Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sor-  
 tints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i  
 en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
06.04.01.02 ml   RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES                                 

 Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mit-  
 jançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder  
 trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la ru-  
 na i transport a abocador autoritzat.  
 1 17,55 17,55 
  ______________________________________________________  

 17,55 
06.04.01.03 pa   RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ                       

 Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada  
 complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de  
 transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
06.04.01.04 pa   RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES                                 

 Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ata-  
 veus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
06.04.01.05 m2   RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT                                      

 Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la  
 superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a  
 abocador autoritzat.  
 1 17,55 1,50 26,33 
  ______________________________________________________  

 26,33 
06.04.01.06 pa   RETIRADA DE SENYALITZACIÓ                                         

 Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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06.04.01.07 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 46,12 

  ______________________________________________________  

 46,12 
06.04.01.08 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 47,50 

  ______________________________________________________  

 47,50 
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 APARTAT 06.04.02 OBRA                                                              
06.04.02.01 m2   PARET DE BLOC DE FORMIGÓ                                          

 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de  
 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN  
 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals mas-  
 sissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,  
 col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S  
 de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, certificació  
 minima EI-60. Reforços cada 3 m de longitud i 3 m d'alçada, armat interior amb malla tipus MUR-  
 FOR.  Es formigonarà el primer metre d'alçada en tota la seva longitud.  
 4 12,00 3,50 168,00 
  ______________________________________________________  

 168,00 
06.04.02.02 m2   PANELL SANDWICH INTERIOR                                          

 Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 sistema PLASFOC ACH a interior format per dues  
 planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior  
 llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal  
 encadellat i sistema de fixació oculta,estructura i remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perfo-  
 rada, per a façanes, col·locat en posició vertical. Totalment montat i certificat.  
    
 2 55,00 3,30 363,00 
 1 17,56 3,30 57,95 
  ______________________________________________________  

 420,95 
06.04.02.03 m2   PANELL SANDWICH EXTERIOR                                          

 Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 tipus sistema PLASFOC homologat exterior format  
 per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la ca-  
 ra exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt  
 longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, estructura de suport, remats amb xapa d'acer, per a  
 façanes, col·locat en posició vertical.  
 1 6,05 1,20 7,26 
  ______________________________________________________  

 7,26 
06.04.02.04 UD   RECUBRIMENT CONDUCTE EXTRACCIÓ CUINA                              

 Suministrament i col·locació de recubriment de conducte existent d'extracció de cuina, mitjançant pa-  
 nell tipus PROMAT amb un desenvolupament màxim de 3m en sentit horitzontal i 2 en sentit vertical.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
06.04.02.05 UD   REIXA INTUMESCENT                                                 

 Suministre i col·locació de reixa intumescent en forats de façana per a ventilació de restaurant. DIM  
 600X600  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
06.04.02.06 UD   PROTECCIONS METÀL·LIQUES                                          

 Suministrament i col·locació de proteccions d'acer galvanitzat en calent, a base de pletina de 10mm  
 soldada a T de 120 i tub circular de diametre 160 fixada mecànicament a solera mitjançant tacs de  
 metrica 16 mm per la protecció del camí de la porta en l'aparador de la parada conlindant (llargaria  
 2,00 m, alçada 50 m). S' inclou p/p d'elements d'elevació, pintura i tot allò necessari per tenir la parti-  
 da acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
06.04.02.07 ML   ESTRUCTURA DE SUPORT PORTA CORREDISSA EI                          

 Suminstrament i col·locació de sub estructura d'acer a base de tub de 60cm soldat en perfil HEB  
 existent (a verificar per el calculista la seva carrega), els tubs aniran col·locats cada 60/80cm segons  
 sigui necessàri. S'inclou en la partida p.p d'ajudes, elements d'elevació i tot el necessàri per deixar la  
 partida completament acabada i llest aper penjar la porta.  
 1 17,56 17,56 
  ______________________________________________________  

 17,56 
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06.04.02.08 M2   PROTECCIÓ ESTRUCTURA R60                                          

 Protecció contra el foc mitjançant pintura intumescent o morters ignífug de perfils metàl·lics i/o plaques  
 formigó existents de suport de la passarella forjat del bar restaurant i escala, fins aconseguir una esta-  
 bilitat al foc de 60 minuts. S'inclou el treballs previs de sanejament i rascat de la pintura existent, im-  
 primació i el nombre de capes i elements necessaris per la seva correcta protecció fins conseguir la  
 R60 desitjada. Homologat i certificat.  
 2 55,00 6,00 660,00 
  ______________________________________________________  

 660,00 
06.04.02.09 ML   VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA CONTRA COPS                        

 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20  
 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), se-  
 gons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència  
 mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Per protecció de paret contra  
 cops.  
 2 12,00 24,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 
06.04.02.10 m2   CEL RAS EI60                                                    
  

 Cel ras continu amb una resistència al foc EI60 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de  
 gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3  
 2 6,00 1,50 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 
06.04.02.11 m2   EXTRADOSSAT INTERIOR RTE.                                         

 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant  
 mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus hidrò-  
 fuga (H) de 15 mm de gruix, acabat pintat inclós. Forats finestres existents per l'interior del restaurant.  
 1 20,00 2,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 
06.04.02.12 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 436,20 

  ______________________________________________________  

 436,20 
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06.04.02.13 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 449,29 

  ______________________________________________________  

 449,29 
 APARTAT 06.04.03 TANCAMENT                                                         
06.04.03.01 UD   PORTA CORREDISSA                                                
  

 Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc tipus Alfatorres CEI-60  homolo-  
 gada, per a unes mides de pas aproximades de 20000mm d’ample x 2800mm d’alçada, amb 2 fulles  
 amb un gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galvanitzada de  
 1,5mm a doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de coixinet  
 de boles, amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intumescents  
 EI60,  tancament electromecànic en cas d'incendi amb sistema d'aturada de seguretat. Amb 4 unitats  
 de portes de pas especials de pas 1000x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb barra  
 antipànic PUSH, maneta i sense clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç. S'inclou ali-  
 mentació elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment ins-  
 tal·lada, certificada i en perfecte estat de funcionament.  
   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
06.04.03.02 UD   PORTA EI-60C5                                                   
  

 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-60C 5 tipus Alfatorres CEI-60  homologada, una fulla batent, per a una  
 llum de 120x210 cm, xapa llisa per les dues cares i reomplert de material ignifug amb imprimació,  
 marc galvanitzat perfilat amb encast per la cinta intumescent, prenis macisos amb rodamentss a bo-  
 les, sense soldadures vistes, amb finestreta, resort i tancaportes TS-4000 amb braç col·locat  i tanca  
 antipànic, col·locada, pintada color a definir DF.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
06.04.03.03 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
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 Total cantidades alzadas 346,42 

  ______________________________________________________  

 346,42 
06.04.03.04 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 356,81 

  ______________________________________________________  

 356,81 
 SUBCAPITOL 06.05 EXHUTORIS PAVELLO F                                               
06.05.01 M2   CORTINA DE FUMS                                                 
  

 Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFI-  
 RE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons  
 UNE EN 12101-1.   
 Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i siste-  
 ma de suport.  
 Total cantidades alzadas 320,00 

  ______________________________________________________  

 320,00 
06.05.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 107,20 

  ______________________________________________________  

 107,20 
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06.05.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 110,42 

  ______________________________________________________  

 110,42 
 SUBCAPITOL 06.06 SENYALITZACIO PAVELLO F                                           
06.06.01 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR                     

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimen-  
 sions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material  
 auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
06.06.02 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25                       

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fo-  
 toluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. In-  
 clòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
06.06.03 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA              

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotolumi-  
 niscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs  
 p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
06.06.04 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA                                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de  
 coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fi-  
 xació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
06.06.05 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada mà-  
 xima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de se-  
 nyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 13,00 

  ______________________________________________________  

 13,00 
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06.06.06 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 6,86 

  ______________________________________________________  

 6,86 
06.06.07 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 7,07 

  ______________________________________________________  

 7,07 
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 SUBCAPITOL 06.07 ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO F                                      
06.07.01 PA   ESCOMESA  INCENDIS.                                               

 Treballs d'escomesa. S'inclou:  
 - Construcció de manifold DN200, segons detall.  
 - Connexionat a canonades existents amb material necessari.  
 - Bolards de protecció i estructura metàl·lica.  
 - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades.  
 - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es  
 puguin necessitar  
 - Gestions davant empresa suministradora per la contractació  
 - Redacció de la documentació necessaria  
 - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia.  
 - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari  
   
 NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa  
 de la Companyia subministradora d'Aigües.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
06.07.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 16,44 

  ______________________________________________________  

 16,44 
06.07.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 16,93 

  ______________________________________________________  

 16,93 
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 CAPITOL 07 PAVELLO G                                                         
 SUBCAPITOL 07.01 EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO G                                     
07.01.01 UN   RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570.                     

 Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques:  
 - Muntant/penjant amb enbellidor  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i ele-  
 vació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.275,00 

  ______________________________________________________  

 1.275,00 
07.01.02 UN   RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC                                      

 Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques:  
 - Pared  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge.  
 s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 40,00 

  ______________________________________________________  

 40,00 
07.01.03 UN   PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101.                                  

 Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característi-  
 ques:  
 * Trim galvanitzat.  
 * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI.  
 * Càmera de retard mod. RC-1.  
 * Presòstat PS10-1A.  
 * Vàlvules de comporta de pivot ascendent.  
 * Homologació FM.  
 S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
07.01.04 UN   PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT                                       

 Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i de-  
 tector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.  
 Total cantidades alzadas 29,00 

  ______________________________________________________  

 29,00 
07.01.05 UN   ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024.                      

 Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24  
 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
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07.01.06 UN   DETECTOR DE FLUXE                                                 

 Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, ca-  
 blejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmis-  
 sió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat.  
   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 
07.01.07 UN   VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de  
 diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
07.01.08 UN   VALVULA PAPALLONA MANUAL 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre  
 nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
07.01.09 ML   TUB ACER NEGRE 4" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 10,00 

  ______________________________________________________  

 10,00 
07.01.10 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.476,00 

  ______________________________________________________  

 1.476,00 
07.01.13 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 210,00 

  ______________________________________________________  

 210,00 
07.01.14 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.  
 Total cantidades alzadas 4.876,00 

  ______________________________________________________  

 4.876,00 
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07.01.15 UN   PUNT DE PROVA                                                   
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per  
 a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit ma-  
 terial, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 
07.01.16 UN   PUNT DE BUIDAT                                                  
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barce-  
 lona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 36,00 

  ______________________________________________________  

 36,00 
07.01.17 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 1.714,06 

  ______________________________________________________  

 1.714,06 
07.01.18 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 1.765,48 

  ______________________________________________________  

 1.765,48 
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 SUBCAPITOL 07.02 EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO G                                         
07.02.01 UN   B.I.E. 25 AMB RACORD 45                                           

 Subm. i col. de B.I.E. Característiques:   
 * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tanca-  
 ment.  
 * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació  
 * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre.  
 * Llança  Ø 25 mm.  
 * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N.  
 * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm.  
 S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.  
 Total cantidades alzadas 12,00 

  ______________________________________________________  

 12,00 
07.02.02 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 240,00 

  ______________________________________________________  

 240,00 
07.02.03 ML   TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
   
 Total cantidades alzadas 35,00 

  ______________________________________________________  

 35,00 
07.02.04 ML   TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 60,00 

  ______________________________________________________  

 60,00 
07.02.05 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 265,00 

  ______________________________________________________  

 265,00 
07.02.06 UN   EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs.                                          

 Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb  armari i  
 suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 12,00 

  ______________________________________________________  

 12,00 
07.02.07 UD   DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA                           

 Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
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 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 
07.02.08 UD   DESMONTATGE BIES EXISTENTS                                        

 Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions  
 metàl·liques existents.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
07.02.09 ML   DESMUNTATGE DE TUBERIA BIES EXISTENT                              

 Desmontatge canonada existent de diámetre superior a 2" i inferior a 4". Inclús transport a abocador i  
 proteccions metàl·liques existents.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 200,00 

  ______________________________________________________  

 200,00 
07.02.10 UN   EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs.                                           

 Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat  
 en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
07.02.11 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 213,11 

  ______________________________________________________  

 213,11 
07.02.12 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 219,51 

  ______________________________________________________  

 219,51 
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 SUBCAPITOL 07.03 DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO G                                       
07.03.01 UN   CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS                                  

 Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Com-  
 pleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements:  
 * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4.  
 * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S.  
 * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30.  
 * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1.  
 * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000.  
 * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212.  
 * Programa de configuració PK-ID3000.  
 S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
07.03.02      REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1                              

 Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al  
 software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100  
 Mhz.  
 S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del  
 Rack del node de comunicacions.  
 Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
07.03.03      F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2                                 

 Subministre e instal·lació de font d'alimentació  conmutada de 24Vcc 5A controlada per microproce-  
 sador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics  (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' es-  
 tat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació con-  
 mutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presen-  
 cia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207,  
 alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i pro-  
 tecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols.  
   
 Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions.  
   
 Marca HLSI Model HLSPS50.  
 Equipos de Aspiración 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 
07.03.04 ML   CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH.                                          

 Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i  
 coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i es-  
 tany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosi-  
 vitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació  
 Total cantidades alzadas 1.107,00 

  ______________________________________________________  

 1.107,00 
07.03.05 UN   DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM                                    

 Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algorit-  
 mes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test  
 manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sor-  
 tida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m².  S'inclou base B501 i p.p. de material au-  
 xiliar de muntatge i mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 22,00 

  ______________________________________________________  

 22,00 
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07.03.06 UN   SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02                              

 Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable  
 amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potèn-  
 cies de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de su-  
 perficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 14,00 

  ______________________________________________________  

 14,00 
07.03.07 UN   SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24                                  

 Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell  
 amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxi-  
 liar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 
07.03.08 UN   MODUL CONTROL NOTIFIER M701.                                      

 Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície  
 M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
07.03.09 UN   POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41                              

 Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NO-  
 TIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent.  S'inclou caixa de superfície  
 SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 14,00 

  ______________________________________________________  

 14,00 
07.03.10 UN   RETENEDOR NOTIFIER EC-1360                                        

 Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb  
 placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de  
 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 
07.03.11 UN   MODUL AILLADOR NOTIFIER M700X.                                    

 Subm. i col. de mòdul aïllador NOTIFIER mod. M700X. S'inclou caixa de superfície M200SMB i  
 p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.  
 Total cantidades alzadas 12,00 

  ______________________________________________________  

 12,00 
07.03.12 UN   MODUL MONITOR                                                   
  

 Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p.  
 de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 26,00 

  ______________________________________________________  

 26,00 
07.03.13 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal                           

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig  
 configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 1 1,00 
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  ______________________________________________________  

 1,00 
07.03.14 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales                         

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mos-  
 treig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'eleva-  
 ció  
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
07.03.15 ML   CANONADA ASPIRACIÓ                                                

 Subministre  e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior  
 de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell.  
 Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i  
 plec de condicions, inslus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.  
 900 900,00 
  ______________________________________________________  

 900,00 
07.03.16 UN   FILTRE EN LINEA                                                 
  

 Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la co-  
 nanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior.  
 Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 
07.03.17 UN   TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ                         

 Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i  
 molla metàlic interior.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.  
 81 81,00 
  ______________________________________________________  

 81,00 
07.03.18 PA   ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI                                   

 Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat  
 al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho pre-  
 cisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors  
 aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
07.03.19 PA   PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ                                          

 Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de  
 Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al  
 sistema existent.  
   
 Totalment instal·lat i funcionant.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
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07.03.20 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 240,75 

  ______________________________________________________  

 240,75 
07.03.21 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 247,97 

  ______________________________________________________  

 247,97 
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 SUBCAPITOL 07.04 SECTORITZACIÓ PAVELLO G                                           
 APARTAT 07.04.01 TREBALLS PREVIS                                                   
07.04.01.01 pa   ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES                                   

 Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sor-  
 tints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i  
 en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
07.04.01.02 ml   RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES                                 

 Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mit-  
 jançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder  
 trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la ru-  
 na i transport a abocador autoritzat.  
 1 17,55 17,55 
  ______________________________________________________  

 17,55 
07.04.01.03 pa   RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ                       

 Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada  
 complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de  
 transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
07.04.01.04 pa   RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES                                 

 Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ata-  
 veus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
07.04.01.05 m2   RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT                                      

 Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la  
 superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a  
 abocador autoritzat.  
 1 17,55 1,50 26,33 
  ______________________________________________________  

 26,33 
07.04.01.06 pa   RETIRADA DE SENYALITZACIÓ                                         

 Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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07.04.01.07 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 46,12 

  ______________________________________________________  

 46,12 
07.04.01.08 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 47,50 

  ______________________________________________________  

 47,50 



AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
6 de junio de 2016  Pàgina 120  

 APARTAT 07.04.02 OBRA                                                              
07.04.02.01 m2   PARET DE BLOC DE FORMIGÓ                                          

 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de  
 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN  
 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals mas-  
 sissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,  
 col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S  
 de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, certificació  
 minima EI-60. Reforços cada 3 m de longitud i 3 m d'alçada, armat interior amb malla tipus MUR-  
 FOR.  Es formigonarà el primer metre d'alçada en tota la seva longitud.  
 4 11,10 3,50 155,40 
  ______________________________________________________  

 155,40 
07.04.02.02 m2   PANELL SANDWICH INTERIOR                                          

 Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 interior format per dues planxes d'acer i aïllament de  
 llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent  
 del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixa-  
 ció oculta, amb la cara interior perforada, per a façanes, col·locat en posició vertical.  
 Zona Bar exterior 1 25,35 3,50 88,73 
 Exterior 1 16,85 3,50 58,98 
  ______________________________________________________  

 147,71 
07.04.02.03 m2   FINESTRA EI 60                                                  
  

 Suministre i col·locació de tancament de vidre transparent tallafocs EI-60 en parament existent o nou.  
 S'inclou marc metàl·lic pintat i esmaltat color a escollir per DF, mitjans auxiliars i material de muntat-  
 ge. Totalment acabat i en correcte estat.  
 Total cantidades alzadas 25,00 

  ______________________________________________________  

 25,00 
07.04.02.04 m2   EXTRADOSSAT INTERIOR RTE.                                         

 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant  
 mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus hidrò-  
 fuga (H) de 15 mm de gruix, acabat pintat inclós. Forats finestres existents per l'interior del restaurant.  
 1 20,00 2,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 
07.04.02.05 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 194,10 

  ______________________________________________________  

 194,10 
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07.04.02.06 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 199,92 

  ______________________________________________________  

 199,92 
 APARTAT 07.04.03 TANCAMENT                                                         
07.04.03.01 ud   PORTA DE GUILLOTINA                                               

 Suminsitrament i col·locació de porta de guillotina tallafocs tipus Alfatorres GEI-60 per unes mides de  
 pas 5800x2550mm (per a un forat total d'obra 6650x5490) en 1 fulla, amb un gruix de fulla de 70mm,  
 formada per safates horitzontals a 510mm en xapa galvanitzada de 1.5mm a doble cara, amb relleno  
 de llana de roca EI60 (segons assaig) guies laterals amb rodaments de coixinets de boles, amb pa-  
 racaigudes anti-trencament de cables i amb suports, solapament horitzontal tallafocs amb juntes intu-  
 mescents EI60, dos calaixos de contrapes (1 a cada costat) en xapa galvanitzada registrables amb  
 electroimà (24v) conectat a la senyal d'incendis de l'edifici, amb portillons de 1 fulla de 900x2020mm,  
 sense traveser inferior, amb barra antipànic PUSH, maneta, clau i tancament DORMA TS68. Inclou  
 mecanisme electric KIt. S'inclou alimentació elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel  
 seu accionament. Totalment instal·lada, certificada i en perfecte estat de funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
07.04.03.02 UD   RETIRADA PORTA CORREDISSA EI                                      

 Retirada de porta corredissa existent. S'inclou p.p de tot el necessàri per deixar el forat lliure i net per  
 col·locació de nova porta.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
07.04.03.03 UD   PORTA CORREDISSA EI                                               

 Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc CEI-60, per a unes mides de pas  
 aproximades de 4600mm d’ample x 3070mm d’alçada, amb 2 fulles telescòpiques, disposades una a  
 cada costat, amb un gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galva-  
 nitzada de 1,5mm a doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de  
 coixinet de boles, amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intu-  
 mescents EI60, calaix de contrapesos en xapa galvanitzada registrable (1 a cada costat). Amb 4  
 unitats de portes de pas especials de pas 900x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb  
 barra antipànic PUSH, maneta i clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç.  Inclou meca-  
 nisme electric KIt. S'inclou alimentació elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu  
 accionament. Totalment instal·lada, certificada i en perfecte estat de funcionament.  
   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
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07.04.03.04 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 322,97 

  ______________________________________________________  

 322,97 
07.04.03.05 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 332,66 

  ______________________________________________________  

 332,66 
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 SUBCAPITOL 07.05 EXHUTORIS PAVELLO G                                               
07.05.01 M2   CORTINA DE FUMS                                                 
  

 Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFI-  
 RE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons  
 UNE EN 12101-1.   
 Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i siste-  
 ma de suport.  
 Total cantidades alzadas 35,00 

  ______________________________________________________  

 35,00 
07.05.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 11,73 

  ______________________________________________________  

 11,73 
07.05.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 12,08 

  ______________________________________________________  

 12,08 
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 SUBCAPITOL 07.06 SENYALITZACIÓ PAVELLO G                                           
07.06.01 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR                     

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimen-  
 sions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material  
 auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 17,00 

  ______________________________________________________  

 17,00 
07.06.02 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25                       

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fo-  
 toluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. In-  
 clòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 15,00 

  ______________________________________________________  

 15,00 
07.06.03 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA              

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotolumi-  
 niscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs  
 p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 13,00 

  ______________________________________________________  

 13,00 
07.06.04 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA                                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de  
 coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fi-  
 xació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 9,00 

  ______________________________________________________  

 9,00 
07.06.05 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada mà-  
 xima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de se-  
 nyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 19,00 

  ______________________________________________________  

 19,00 
07.06.06 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 11,75 

  ______________________________________________________  

 11,75 
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07.06.07 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 12,10 

  ______________________________________________________  

 12,10 
 SUBCAPITOL 07.07 ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO G                                      
07.07.01 PA   ESCOMESA  INCENDIS.                                               

 Treballs d'escomesa. S'inclou:  
 - Construcció de manifold DN200, segons detall.  
 - Connexionat a canonades existents amb material necessari.  
 - Bolards de protecció i estructura metàl·lica.  
 - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades.  
 - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es  
 puguin necessitar  
 - Gestions davant empresa suministradora per la contractació  
 - Redacció de la documentació necessaria  
 - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia.  
 - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari  
   
 NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa  
 de la Companyia subministradora d'Aigües.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
07.07.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 16,44 

  ______________________________________________________  

 16,44 
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07.07.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 16,93 

  ______________________________________________________  

 16,93 
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 CAPITOL 08 GENERALS                                                          
08.01 Ud   DOCUMENTACIÓ AS-BUILT                                             

 Elaboració de Documentació Final d'Obra (DFO) referent als capítols de Instalacions de la obra realit-  
 zada. com a mínim:  
 - Memoria descriptiva dels treballs desenvolupats  
 - Planols detallats de les obres executades;  
 - Càlculs definitius de la instal·lació executada.  
 - Software i llicències de programacions de instal·lacions de detecció.  
 - Presupost amb preu i medicions finals;  
 - Manuals d'usuari, llibres de instruccions i qualsevol tipus de informació necessaria per a la conser-  
 vació i manteniment de les instal·lacions i equips.   
 - Llibre de manteniment.  
 - Butlletins per companyia suministradora d'aigua contra incendis i legalització davant administració  
 en el seu cas.  
 - Resultats d'assaijos i protocols de prova de control de qualitat i funcionament de les unitats d'obra  
 que ho requerixin.  
 - Llicencies d'aplicacions instal·lades  
 - Planificació dels treballs a realitzar  
 - Reportatge fotogràfic.  
 - Certificats de materials instal·lats.  
 - Assajos de materials instal·lats.  
   
 La informació a facilitar seguirà els requisits imposats per la DO.  
 S'entregarà al menys una copia en paper i una altra en soport magnètic i fins un màxim de 5 copies,  
 de cadascun.  
 Total cantidades alzadas 7,00 

  ______________________________________________________  

 7,00 
08.02 PA   COMPLIMENT ESTUDI SEGURETAT I SALUT                               

 Partida destinada a l'adopció de les següents mesures en materia de seguretat i salut laboral:  
 - Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar necessaries o adaptació de l'existent, inclús botiquí  
 d'emergencia i reposició del mateix.  
 - Senyalització de prohibició d'accés a l'obra per personal no autoritzat, obligació d'us dels equips de  
 protecció, etc.  
 - Proteccions col·lectives, baranes, xarxes, pescants, oclusió de forats verticals i horitzontals.   
 - Equips de protecció individual en cas de que les col·lectives no cobreixin els riscos existents  
 - Ma d'obra de seguretat, per a manteniment, conservació i reposicio de protecció  
 - Formació e informació als treballadors e instal·lacions provisionals.  
 Tot segons el ESS i la normativa seguretat i salut laboral vigent.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 
08.03 Ud   PR. SERV. INS. CONTRAINCENDIS E.P.                                

 Probes de servei de la instal·lació contra incendis incloent escomessa , canonades, boques d'incen-  
 di, extintors, ruixadors, sistema de detecció, consistint en  la comprobació del funcionament dels ele-  
 ments que composa la instal·lació de detecció i alarma (proves acústiques) i determinació del cabal  
 que verteix la BIE així com comprobacio de funcionament de portes de sectorització. Tot ell segons  
 normativa d'aplicació UNE i RSCIEI.  
 Total cantidades alzadas 7,00 

  ______________________________________________________  

 7,00 
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 CAPITOL 01 PAVELLO A                                                         
 SUBCAPITOL 01.01 EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO A                                     
01.01.01 UN   RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570.                     

 Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques:  
 - Muntant/penjant amb enbellidor  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i ele-  
 vació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.497,00 

  ______________________________________________________  

 1.497,00 9,89 14.805,33 
01.01.02 UN   RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC                                      

 Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques:  
 - Pared  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge.  
 s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 28,00 

  ______________________________________________________  

 28,00 11,68 327,04 
01.01.03 UN   PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101.                                  

 Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característi-  
 ques:  
 * Trim galvanitzat.  
 * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI.  
 * Càmera de retard mod. RC-1.  
 * Presòstat PS10-1A.  
 * Vàlvules de comporta de pivot ascendent.  
 * Homologació FM.  
 S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 1.999,83 3.999,66 
01.01.04 UN   PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT                                       

 Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i de-  
 tector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.  
 Total cantidades alzadas 29,00 

  ______________________________________________________  

 29,00 245,00 7.105,00 
01.01.05 UN   ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024.                      

 Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24  
 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 45,47 45,47 
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01.01.06 UN   DETECTOR DE FLUXE                                                 

 Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, ca-  
 blejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmis-  
 sió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat.  
   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 143,03 429,09 
01.01.07 UN   VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de  
 diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 194,89 584,67 
01.01.08 UN   VALVULA PAPALLONA MANUAL 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre  
 nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 258,72 1.034,88 
01.01.09 ML   TUB ACER NEGRE 4" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 10,00 

  ______________________________________________________  

 10,00 41,91 419,10 
01.01.10 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.475,00 

  ______________________________________________________  

 1.475,00 32,00 47.200,00 
01.01.13 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 350,00 

  ______________________________________________________  

 350,00 21,64 7.574,00 
01.01.14 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.  
 Total cantidades alzadas 6.688,00 

  ______________________________________________________  

 6.688,00 17,70 118.377,60 
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01.01.15 UN   PUNT DE PROVA                                                   
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per  
 a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit ma-  
 terial, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 165,00 495,00 
01.01.16 UN   PUNT DE BUIDAT                                                  
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barce-  
 lona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 36,00 

  ______________________________________________________  

 36,00 165,00 5.940,00 
01.01.17 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 2.083,37 

  ______________________________________________________  

 2.083,37 3,00 6.250,11 
01.01.18 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 2.145,87 

  ______________________________________________________  

 2.145,87 1,00 2.145,87 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 01.01 EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO 
 216.732,82 
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 SUBCAPITOL 01.02 EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO A                                         
01.02.01 UN   B.I.E. 25 AMB RACORD 45                                           

 Subm. i col. de B.I.E. Característiques:   
 * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tanca-  
 ment.  
 * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació  
 * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre.  
 * Llança  Ø 25 mm.  
 * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N.  
 * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm.  
 S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 183,97 1.471,76 
01.02.02 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 160,00 

  ______________________________________________________  

 160,00 21,64 3.462,40 
01.02.03 ML   TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
   
 Total cantidades alzadas 25,00 

  ______________________________________________________  

 25,00 25,38 634,50 
01.02.04 ML   TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  ______________________________________________________  

 5,00 24,09 120,45 
01.02.05 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 25,00 

  ______________________________________________________  

 25,00 32,00 800,00 
01.02.06 UN   EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs.                                          

 Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb  armari i  
 suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 23,08 184,64 
01.02.07 UN   EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs.                                           

 Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat  
 en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 84,83 169,66 
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01.02.08 UD   DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA                           

 Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 35,00 140,00 
01.02.09 UD   DESMONTATGE BIES EXISTENTS                                        

 Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions  
 metàl·liques existents.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 150,00 600,00 
01.02.10 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 75,83 

  ______________________________________________________  

 75,83 3,00 227,49 
01.02.11 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 78,11 

  ______________________________________________________  

 78,11 1,00 78,11 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 01.02 EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO A 
 7.889,01 
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 SUBCAPITOL 01.03 DETECCIÓ Y ALARMA PAVELLO A                                       
01.03.01 UN   CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS                                  

 Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Com-  
 pleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements:  
 * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4.  
 * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S.  
 * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30.  
 * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1.  
 * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000.  
 * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212.  
 * Programa de configuració PK-ID3000.  
 S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 2.148,62 2.148,62 
01.03.02      REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1                              

 Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al  
 software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100  
 Mhz.  
 S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del  
 Rack del node de comunicacions.  
 Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 608,60 608,60 
01.03.03      F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2                                 

 Subministre e instal·lació de font d'alimentació  conmutada de 24Vcc 5A controlada per microproce-  
 sador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics  (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' es-  
 tat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació con-  
 mutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presen-  
 cia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207,  
 alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i pro-  
 tecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols.  
   
 Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions.  
   
 Marca HLSI Model HLSPS50.  
 Equipos de Aspiración 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 301,33 903,99 
01.03.04 ML   CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH.                                          

 Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i  
 coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i es-  
 tany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosi-  
 vitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació  
 Total cantidades alzadas 330,00 

  ______________________________________________________  

 330,00 1,16 382,80 
01.03.05 UN   DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM                                    

 Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algorit-  
 mes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test  
 manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sor-  
 tida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m².  S'inclou base B501 i p.p. de material au-  
 xiliar de muntatge i mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 16,00 

  ______________________________________________________  

 16,00 43,43 694,88 
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01.03.06 UN   SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02                              

 Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable  
 amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potèn-  
 cies de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de su-  
 perficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 84,29 674,32 
01.03.07 UN   SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24                                  

 Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell  
 amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxi-  
 liar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 46,11 92,22 
01.03.08 UN   MODUL CONTROL NOTIFIER M701.                                      

 Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície  
 M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 41,36 165,44 
01.03.09 UN   POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41                              

 Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NO-  
 TIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent.  S'inclou caixa de superfície  
 SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 37,67 301,36 
01.03.10 UN   RETENEDOR NOTIFIER EC-1360                                        

 Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb  
 placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de  
 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 36,45 72,90 
01.03.11 UN   MODUL MONITOR                                                   
  

 Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p.  
 de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 32,00 

  ______________________________________________________  

 32,00 37,00 1.184,00 
01.03.12 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal                           

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig  
 configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 850,07 850,07 
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01.03.13 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales                         

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mos-  
 treig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'eleva-  
 ció  
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 1.239,74 4.958,96 
01.03.14 ML   CANONADA ASPIRACIÓ                                                

 Subministre  e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior  
 de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell.  
 Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i  
 plec de condicions, inslus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.  
 900 900,00 
  ______________________________________________________  

 900,00 5,11 4.599,00 
01.03.15 UN   FILTRE EN LINEA                                                 
  

 Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la co-  
 nanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior.  
 Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 276,69 2.490,21 
01.03.16 UN   TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ                         

 Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i  
 molla metàlic interior.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.  
 81 81,00 
  ______________________________________________________  

 81,00 9,06 733,86 
01.03.17 PA   ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI                                   

 Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat  
 al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho pre-  
 cisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors  
 aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 600,00 600,00 
01.03.18 PA   PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ                                          

 Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de  
 Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al  
 sistema existent.  
   
 Totalment instal·lat i funcionant.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 450,00 450,00 
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01.03.19 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 219,11 

  ______________________________________________________  

 219,11 3,00 657,33 
01.03.20 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 225,69 

  ______________________________________________________  

 225,69 1,00 225,69 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 01.03 DETECCIÓ Y ALARMA PAVELLO A 
 22.794,25 
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 SUBCAPITOL 01.04 SECTORITZACIÓ PAVELLO A                                           
 APARTAT 01.04.01 TREBALLS PREVIS                                                   
01.04.01.01 pa   ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES                                   

 Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sor-  
 tints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i  
 en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 1.890,75 1.890,75 
01.04.01.02 ml   RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES                                 

 Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mit-  
 jançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder  
 trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la ru-  
 na i transport a abocador autoritzat.  
 1 17,55 17,55 
  ______________________________________________________  

 17,55 15,60 273,78 
01.04.01.03 pa   RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ                       

 Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada  
 complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de  
 transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 250,00 250,00 
01.04.01.04 pa   RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES                                 

 Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ata-  
 veus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 1.885,95 1.885,95 
01.04.01.05 m2   RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT                                      

 Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la  
 superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a  
 abocador autoritzat.  
 1 17,55 1,50 26,33 
  ______________________________________________________  

 26,33 8,95 235,65 
01.04.01.06 pa   RETIRADA DE SENYALITZACIÓ                                         

 Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 75,90 75,90 
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01.04.01.07 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 46,12 

  ______________________________________________________  

 46,12 3,00 138,36 
01.04.01.08 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 47,50 

  ______________________________________________________  

 47,50 1,00 47,50 
  ________________  

 TOTAL APARTAT 01.04.01 TREBALLS PREVIS .....................  4.797,89 
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 APARTAT 01.04.02 OBRA                                                              
01.04.02.01 m2   PARET DE BLOC DE FORMIGÓ                                          

 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de  
 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN  
 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals mas-  
 sissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,  
 col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S  
 de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, certificació  
 minima EI-60. Reforços cada 3 m de longitud i 3 m d'alçada, armat interior amb malla tipus MUR-  
 FOR.  Es formigonarà el primer metre d'alçada en tota la seva longitud.  
 4 12,00 3,50 168,00 
  ______________________________________________________  

 168,00 34,85 5.854,80 
01.04.02.02 m2   PANELL SANDWICH INTERIOR                                          

 Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 sistema PLASFOC ACH a interior format per dues  
 planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior  
 llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal  
 encadellat i sistema de fixació oculta,estructura i remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perfo-  
 rada, per a façanes, col·locat en posició vertical. Totalment montat i certificat.  
    
 2 53,76 3,30 354,82 
 Zona restuarante 1 17,56 3,30 57,95 
  ______________________________________________________  

 412,77 58,30 24.064,49 
01.04.02.03 m2   PANELL SANDWICH EXTERIOR                                          

 Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 tipus sistema PLASFOC homologat exterior format  
 per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la ca-  
 ra exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt  
 longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, estructura de suport, remats amb xapa d'acer, per a  
 façanes, col·locat en posició vertical.  
 1 6,05 1,20 7,26 
  ______________________________________________________  

 7,26 58,30 423,26 
01.04.02.04 UD   RECUBRIMENT CONDUCTE EXTRACCIÓ CUINA                              

 Suministrament i col·locació de recubriment de conducte existent d'extracció de cuina, mitjançant pa-  
 nell tipus PROMAT amb un desenvolupament màxim de 3m en sentit horitzontal i 2 en sentit vertical.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 665,48 665,48 
01.04.02.05 UD   REIXA INTUMESCENT                                                 

 Suministre i col·locació de reixa intumescent en forats de façana per a ventilació de restaurant. DIM  
 600X600  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 54,23 108,46 
01.04.02.06 UD   PROTECCIONS METÀL·LIQUES                                          

 Suministrament i col·locació de proteccions d'acer galvanitzat en calent, a base de pletina de 10mm  
 soldada a T de 120 i tub circular de diametre 160 fixada mecànicament a solera mitjançant tacs de  
 metrica 16 mm per la protecció del camí de la porta en l'aparador de la parada conlindant (llargaria  
 2,00 m, alçada 50 m). S' inclou p/p d'elements d'elevació, pintura i tot allò necessari per tenir la parti-  
 da acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 198,55 794,20 
01.04.02.07 ML   ESTRUCTURA DE SUPORT PORTA CORREDISSA EI                          

 Suminstrament i col·locació de sub estructura d'acer a base de tub de 60cm soldat en perfil HEB  
 existent (a verificar per el calculista la seva carrega), els tubs aniran col·locats cada 60/80cm segons  
 sigui necessàri. S'inclou en la partida p.p d'ajudes, elements d'elevació i tot el necessàri per deixar la  
 partida completament acabada i llest aper penjar la porta.  
 1 17,56 17,56 
  ______________________________________________________  

 17,56 101,54 1.783,04 
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01.04.02.08 M2   PROTECCIÓ ESTRUCTURA R60                                          

 Protecció contra el foc mitjançant pintura intumescent o morters ignífug de perfils metàl·lics i/o plaques  
 formigó existents de suport de la passarella forjat del bar restaurant i escala, fins aconseguir una esta-  
 bilitat al foc de 60 minuts. S'inclou el treballs previs de sanejament i rascat de la pintura existent, im-  
 primació i el nombre de capes i elements necessaris per la seva correcta protecció fins conseguir la  
 R60 desitjada. Homologat i certificat.  
 2 55,00 6,00 660,00 
  ______________________________________________________  

 660,00 12,00 7.920,00 
01.04.02.09 ML   VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA CONTRA COPS                        

 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20  
 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), se-  
 gons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència  
 mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Per protecció de paret contra  
 cops.  
 2 12,00 24,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 18,04 432,96 
01.04.02.10 m2   CEL RAS EI60                                                    
  

 Cel ras continu amb una resistència al foc EI60 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de  
 gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3  
 2 6,00 1,50 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 19,00 342,00 
01.04.02.11 m2   EXTRADOSSAT INTERIOR RTE.                                         

 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant  
 mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus hidrò-  
 fuga (H) de 15 mm de gruix, acabat pintat inclós. Forats finestres existents per l'interior del restaurant.  
 1 20,00 2,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 18,87 754,80 
01.04.02.12 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 431,43 

  ______________________________________________________  

 431,43 3,00 1.294,29 
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01.04.02.13 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 444,38 

  ______________________________________________________  

 444,38 1,00 444,38 
  ________________  

 TOTAL APARTAT 01.04.02 OBRA ...........................................  44.882,16 
 APARTAT 01.04.03 TANCAMENTS                                                        
01.04.03.01 UD   PORTA CORREDISSA                                                
  

 Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc tipus Alfatorres CEI-60  homolo-  
 gada, per a unes mides de pas aproximades de 20000mm d’ample x 2800mm d’alçada, amb 2 fulles  
 amb un gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galvanitzada de  
 1,5mm a doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de coixinet  
 de boles, amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intumescents  
 EI60,  tancament electromecànic en cas d'incendi amb sistema d'aturada de seguretat. Amb 4 unitats  
 de portes de pas especials de pas 1000x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb barra  
 antipànic PUSH, maneta i sense clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç. S'inclou ali-  
 mentació elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment ins-  
 tal·lada, certificada i en perfecte estat de funcionament.  
   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 33.300,00 33.300,00 
01.04.03.02 UD   PORTA EI-60C5                                                   
  

 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-60C 5 tipus Alfatorres CEI-60  homologada, una fulla batent, per a una  
 llum de 120x210 cm, xapa llisa per les dues cares i reomplert de material ignifug amb imprimació,  
 marc galvanitzat perfilat amb encast per la cinta intumescent, prenis macisos amb rodamentss a bo-  
 les, sense soldadures vistes, amb finestreta, resort i tancaportes TS-4000 amb braç col·locat  i tanca  
 antipànic, col·locada, pintada color a definir DF.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 670,99 1.341,98 
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01.04.03.03 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 346,42 

  ______________________________________________________  

 346,42 3,00 1.039,26 
01.04.03.04 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 356,81 

  ______________________________________________________  

 356,81 1,00 356,81 
  ________________  

 TOTAL APARTAT 01.04.03 TANCAMENTS .............................  36.038,05 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPITOL 01.04 SECTORITZACIÓ PAVELLO A ..  85.718,10 
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 SUBCAPITOL 01.05 EXHUTORIS PAVELLO A                                               
01.05.01 M2   CORTINA DE FUMS                                                 
  

 Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFI-  
 RE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons  
 UNE EN 12101-1.   
 Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i siste-  
 ma de suport.  
 Total cantidades alzadas 320,00 

  ______________________________________________________  

 320,00 33,50 10.720,00 
01.05.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 107,20 

  ______________________________________________________  

 107,20 3,00 321,60 
01.05.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 110,42 

  ______________________________________________________  

 110,42 1,00 110,42 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 01.05 EXHUTORIS PAVELLO A ..........  11.152,02 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
6 de junio de 2016  Pàgina 17  

 SUBCAPITOL 01.06 SENYALITZACIÓ                                                     
01.06.01 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR                     

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimen-  
 sions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material  
 auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 9,00 

  ______________________________________________________  

 9,00 11,53 103,77 
01.06.02 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25                       

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fo-  
 toluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. In-  
 clòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 11,53 92,24 
01.06.03 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA              

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotolumi-  
 niscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs  
 p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 11,53 92,24 
01.06.04 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA                                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de  
 coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fi-  
 xació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 18,29 73,16 
01.06.05 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada mà-  
 xima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de se-  
 nyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 13,00 

  ______________________________________________________  

 13,00 25,86 336,18 
01.06.06 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 6,98 

  ______________________________________________________  

 6,98 3,00 20,94 
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01.06.07 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 7,19 

  ______________________________________________________  

 7,19 1,00 7,19 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 01.06 SENYALITZACIÓ ........................  725,72 
 SUBCAPITOL 01.07 ABASTAMENT AIGUA PAVELLO A                                        
01.07.01 PA   ESCOMESA  INCENDIS.                                               

 Treballs d'escomesa. S'inclou:  
 - Construcció de manifold DN200, segons detall.  
 - Connexionat a canonades existents amb material necessari.  
 - Bolards de protecció i estructura metàl·lica.  
 - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades.  
 - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es  
 puguin necessitar  
 - Gestions davant empresa suministradora per la contractació  
 - Redacció de la documentació necessaria  
 - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia.  
 - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari  
   
 NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa  
 de la Companyia subministradora d'Aigües.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 1.644,00 1.644,00 
01.07.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 16,44 

  ______________________________________________________  

 16,44 3,00 49,32 
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01.07.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 16,93 

  ______________________________________________________  

 16,93 1,00 16,93 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 01.07 ABASTAMENT AIGUA PAVELLO A 
 1.710,25 
  ____________  
 TOTAL CAPITOL 01 PAVELLO A .............................................................................................................  346.722,17 
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 CAPITOL 02 PAVELLO B                                                         
 SUBCAPITOL 02.01 EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO B                                     
02.01.01 UN   RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570.                     

 Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques:  
 - Muntant/penjant amb enbellidor  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i ele-  
 vació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.497,00 

  ______________________________________________________  

 1.497,00 9,89 14.805,33 
02.01.02 UN   RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC                                      

 Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques:  
 - Pared  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge.  
 s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 46,00 

  ______________________________________________________  

 46,00 11,68 537,28 
02.01.03 UN   PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101.                                  

 Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característi-  
 ques:  
 * Trim galvanitzat.  
 * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI.  
 * Càmera de retard mod. RC-1.  
 * Presòstat PS10-1A.  
 * Vàlvules de comporta de pivot ascendent.  
 * Homologació FM.  
 S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 1.999,83 5.999,49 
02.01.04 UN   PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT                                       

 Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i de-  
 tector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.  
 Total cantidades alzadas 36,00 

  ______________________________________________________  

 36,00 245,00 8.820,00 
02.01.05 UN   ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024.                      

 Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24  
 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 45,47 45,47 
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02.01.06 UN   DETECTOR DE FLUXE                                                 

 Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, ca-  
 blejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmis-  
 sió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat.  
   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 143,03 429,09 
02.01.07 UN   VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de  
 diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 194,89 584,67 
02.01.08 UN   VALVULA PAPALLONA MANUAL 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre  
 nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 258,72 1.034,88 
02.01.09 ML   TUB ACER NEGRE 4" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 10,00 

  ______________________________________________________  

 10,00 41,91 419,10 
02.01.10 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.440,00 

  ______________________________________________________  

 1.440,00 32,00 46.080,00 
02.01.13 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 190,00 

  ______________________________________________________  

 190,00 21,64 4.111,60 
02.01.14 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.  
 Total cantidades alzadas 6.700,00 

  ______________________________________________________  

 6.700,00 17,70 118.590,00 
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02.01.15 UN   PUNT DE PROVA                                                   
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per  
 a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit ma-  
 terial, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 165,00 495,00 
02.01.16 UN   PUNT DE BUIDAT                                                  
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barce-  
 lona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 6,00 

  ______________________________________________________  

 6,00 165,00 990,00 
02.01.17 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 2.029,42 

  ______________________________________________________  

 2.029,42 3,00 6.088,26 
02.01.18 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 2.090,30 

  ______________________________________________________  

 2.090,30 1,00 2.090,30 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 02.01 EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO 
 211.120,47 
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 SUBCAPITOL 02.02 EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO B                                         
02.02.01 UN   B.I.E. 25 AMB RACORD 45                                           

 Subm. i col. de B.I.E. Característiques:   
 * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tanca-  
 ment.  
 * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació  
 * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre.  
 * Llança  Ø 25 mm.  
 * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N.  
 * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm.  
 S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 183,97 1.471,76 
02.02.02 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 160,00 

  ______________________________________________________  

 160,00 21,64 3.462,40 
02.02.03 ML   TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
   
 Total cantidades alzadas 25,00 

  ______________________________________________________  

 25,00 25,38 634,50 
02.02.04 ML   TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  ______________________________________________________  

 5,00 24,09 120,45 
02.02.05 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 35,00 

  ______________________________________________________  

 35,00 32,00 1.120,00 
02.02.06 UN   EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs.                                          

 Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb  armari i  
 suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 23,08 184,64 
02.02.07 UN   EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs.                                           

 Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat  
 en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 84,83 169,66 
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02.02.08 UD   DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA                           

 Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 35,00 140,00 
02.02.09 UD   DESMONTATGE BIES EXISTENTS                                        

 Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions  
 metàl·liques existents.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 150,00 600,00 
02.02.10 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 79,03 

  ______________________________________________________  

 79,03 3,00 237,09 
02.02.11 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 81,41 

  ______________________________________________________  

 81,41 1,00 81,41 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 02.02 EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO B 
 8.221,91 
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 SUBCAPITOL 02.03 DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO B                                       
02.03.01 UN   CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS                                  

 Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Com-  
 pleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements:  
 * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4.  
 * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S.  
 * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30.  
 * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1.  
 * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000.  
 * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212.  
 * Programa de configuració PK-ID3000.  
 S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 2.148,62 2.148,62 
02.03.02      REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1                              

 Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al  
 software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100  
 Mhz.  
 S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del  
 Rack del node de comunicacions.  
 Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 608,60 608,60 
02.03.03      F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2                                 

 Subministre e instal·lació de font d'alimentació  conmutada de 24Vcc 5A controlada per microproce-  
 sador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics  (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' es-  
 tat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació con-  
 mutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presen-  
 cia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207,  
 alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i pro-  
 tecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols.  
   
 Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions.  
   
 Marca HLSI Model HLSPS50.  
 Equipos de Aspiración 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 301,33 903,99 
02.03.04 ML   CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH.                                          

 Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i  
 coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i es-  
 tany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosi-  
 vitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació  
 Total cantidades alzadas 923,00 

  ______________________________________________________  

 923,00 1,16 1.070,68 
02.03.05 UN   DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM                                    

 Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algorit-  
 mes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test  
 manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sor-  
 tida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m².  S'inclou base B501 i p.p. de material au-  
 xiliar de muntatge i mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 16,00 

  ______________________________________________________  

 16,00 43,43 694,88 
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02.03.06 UN   SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02                              

 Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable  
 amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potèn-  
 cies de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de su-  
 perficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 84,29 674,32 
02.03.07 UN   SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24                                  

 Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell  
 amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxi-  
 liar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 46,11 92,22 
02.03.08 UN   MODUL CONTROL NOTIFIER M701.                                      

 Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície  
 M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 41,36 165,44 
02.03.09 UN   MODUL MONITOR                                                   
  

 Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p.  
 de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 35,00 

  ______________________________________________________  

 35,00 37,00 1.295,00 
02.03.10 UN   POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41                              

 Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NO-  
 TIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent.  S'inclou caixa de superfície  
 SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 37,67 301,36 
02.03.11 UN   RETENEDOR NOTIFIER EC-1360                                        

 Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb  
 placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de  
 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 36,45 72,90 
02.03.12 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal                           

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig  
 configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 850,07 850,07 
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02.03.13 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales                         

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mos-  
 treig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'eleva-  
 ció  
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 1.239,74 4.958,96 
02.03.14 ML   CANONADA ASPIRACIÓ                                                

 Subministre  e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior  
 de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell.  
 Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i  
 plec de condicions, inslus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.  
 900 900,00 
  ______________________________________________________  

 900,00 5,11 4.599,00 
02.03.15 UN   FILTRE EN LINEA                                                 
  

 Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la co-  
 nanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior.  
 Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 276,69 2.490,21 
02.03.16 UN   TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ                         

 Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i  
 molla metàlic interior.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.  
 81 81,00 
  ______________________________________________________  

 81,00 9,06 733,86 
02.03.17 PA   ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI                                   

 Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat  
 al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho pre-  
 cisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors  
 aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 600,00 600,00 
02.03.18 PA   PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ                                          

 Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de  
 Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al  
 sistema existent.  
   
 Totalment instal·lat i funcionant.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 450,00 450,00 
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02.03.19 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 227,10 

  ______________________________________________________  

 227,10 3,00 681,30 
02.03.20 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 233,91 

  ______________________________________________________  

 233,91 1,00 233,91 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 02.03 DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO B 
 23.625,32 
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 SUBCAPITOL 02.04 SECTORITZACIÓ PAVELLO B                                           
 APARTAT 02.04.01 TREBALLS PREVIS                                                   
02.04.01.01 pa   ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES                                   

 Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sor-  
 tints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i  
 en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 1.890,75 1.890,75 
02.04.01.02 ml   RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES                                 

 Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mit-  
 jançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder  
 trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la ru-  
 na i transport a abocador autoritzat.  
 1 17,55 17,55 
  ______________________________________________________  

 17,55 15,60 273,78 
02.04.01.03 pa   RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ                       

 Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada  
 complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de  
 transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 250,00 250,00 
02.04.01.04 pa   RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES                                 

 Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ata-  
 veus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 1.885,95 1.885,95 
02.04.01.05 m2   RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT                                      

 Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la  
 superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a  
 abocador autoritzat.  
 1 17,55 1,50 26,33 
  ______________________________________________________  

 26,33 8,95 235,65 
02.04.01.06 pa   RETIRADA DE SENYALITZACIÓ                                         

 Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 75,90 75,90 
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02.04.01.07 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 46,12 

  ______________________________________________________  

 46,12 3,00 138,36 
02.04.01.08 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 47,50 

  ______________________________________________________  

 47,50 1,00 47,50 
  ________________  

 TOTAL APARTAT 02.04.01 TREBALLS PREVIS .....................  4.797,89 
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 APARTAT 02.04.02 OBRA                                                              
02.04.02.01 m2   PARET DE BLOC DE FORMIGÓ                                          

 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de  
 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN  
 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals mas-  
 sissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,  
 col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S  
 de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, certificació  
 minima EI-60. Reforços cada 3 m de longitud i 3 m d'alçada, armat interior amb malla tipus MUR-  
 FOR.  Es formigonarà el primer metre d'alçada en tota la seva longitud.  
 4 11,10 3,50 155,40 
  ______________________________________________________  

 155,40 34,85 5.415,69 
02.04.02.02 m2   PANELL SANDWICH INTERIOR                                          

 Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 sistema PLASFOC ACH a interior format per dues  
 planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior  
 llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal  
 encadellat i sistema de fixació oculta,estructura i remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perfo-  
 rada, per a façanes, col·locat en posició vertical. Totalment montat i certificat.  
    
 2 53,76 3,30 354,82 
 1 17,56 3,30 57,95 
  ______________________________________________________  

 412,77 58,30 24.064,49 
02.04.02.03 m2   PANELL SANDWICH EXTERIOR                                          

 Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 tipus sistema PLASFOC homologat exterior format  
 per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la ca-  
 ra exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt  
 longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, estructura de suport, remats amb xapa d'acer, per a  
 façanes, col·locat en posició vertical.  
 1 6,05 1,20 7,26 
  ______________________________________________________  

 7,26 58,30 423,26 
02.04.02.04 UD   RECUBRIMENT CONDUCTE EXTRACCIÓ CUINA                              

 Suministrament i col·locació de recubriment de conducte existent d'extracció de cuina, mitjançant pa-  
 nell tipus PROMAT amb un desenvolupament màxim de 3m en sentit horitzontal i 2 en sentit vertical.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 665,48 665,48 
02.04.02.05 UD   REIXA INTUMESCENT                                                 

 Suministre i col·locació de reixa intumescent en forats de façana per a ventilació de restaurant. DIM  
 600X600  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 54,23 108,46 
02.04.02.06 UD   PROTECCIONS METÀL·LIQUES                                          

 Suministrament i col·locació de proteccions d'acer galvanitzat en calent, a base de pletina de 10mm  
 soldada a T de 120 i tub circular de diametre 160 fixada mecànicament a solera mitjançant tacs de  
 metrica 16 mm per la protecció del camí de la porta en l'aparador de la parada conlindant (llargaria  
 2,00 m, alçada 50 m). S' inclou p/p d'elements d'elevació, pintura i tot allò necessari per tenir la parti-  
 da acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 198,55 794,20 
02.04.02.07 ML   ESTRUCTURA DE SUPORT PORTA CORREDISSA EI                          

 Suminstrament i col·locació de sub estructura d'acer a base de tub de 60cm soldat en perfil HEB  
 existent (a verificar per el calculista la seva carrega), els tubs aniran col·locats cada 60/80cm segons  
 sigui necessàri. S'inclou en la partida p.p d'ajudes, elements d'elevació i tot el necessàri per deixar la  
 partida completament acabada i llest aper penjar la porta.  
 1 17,56 17,56 
  ______________________________________________________  

 17,56 101,54 1.783,04 
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02.04.02.08 M2   PROTECCIÓ ESTRUCTURA R60                                          

 Protecció contra el foc mitjançant pintura intumescent o morters ignífug de perfils metàl·lics i/o plaques  
 formigó existents de suport de la passarella forjat del bar restaurant i escala, fins aconseguir una esta-  
 bilitat al foc de 60 minuts. S'inclou el treballs previs de sanejament i rascat de la pintura existent, im-  
 primació i el nombre de capes i elements necessaris per la seva correcta protecció fins conseguir la  
 R60 desitjada. Homologat i certificat.  
 2 54,00 6,00 648,00 
  ______________________________________________________  

 648,00 12,00 7.776,00 
02.04.02.09 ML   VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA CONTRA COPS                        

 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20  
 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), se-  
 gons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència  
 mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Per protecció de paret contra  
 cops.  
 2 12,00 24,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 18,04 432,96 
02.04.02.10 m2   CEL RAS EI60                                                    
  

 Cel ras continu amb una resistència al foc EI60 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de  
 gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3  
 2 6,00 1,50 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 19,00 342,00 
02.04.02.11 m2   EXTRADOSSAT INTERIOR RTE.                                         

 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant  
 mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus hidrò-  
 fuga (H) de 15 mm de gruix, acabat pintat inclós. Forats finestres existents per l'interior del restaurant.  
 1 20,00 2,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 18,87 754,80 
02.04.02.12 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 425,60 

  ______________________________________________________  

 425,60 3,00 1.276,80 
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02.04.02.13 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 438,37 

  ______________________________________________________  

 438,37 1,00 438,37 
  ________________  

 TOTAL APARTAT 02.04.02 OBRA ...........................................  44.275,55 
 APARTAT 02.04.03 TANCAMENTS                                                        
02.04.03.01 UD   PORTA CORREDISSA                                                
  

 Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc tipus Alfatorres CEI-60  homolo-  
 gada, per a unes mides de pas aproximades de 20000mm d’ample x 2800mm d’alçada, amb 2 fulles  
 amb un gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galvanitzada de  
 1,5mm a doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de coixinet  
 de boles, amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intumescents  
 EI60,  tancament electromecànic en cas d'incendi amb sistema d'aturada de seguretat. Amb 4 unitats  
 de portes de pas especials de pas 1000x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb barra  
 antipànic PUSH, maneta i sense clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç. S'inclou ali-  
 mentació elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment ins-  
 tal·lada, certificada i en perfecte estat de funcionament.  
   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 33.300,00 33.300,00 
02.04.03.02 UD   PORTA EI-60C5                                                   
  

 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-60C 5 tipus Alfatorres CEI-60  homologada, una fulla batent, per a una  
 llum de 120x210 cm, xapa llisa per les dues cares i reomplert de material ignifug amb imprimació,  
 marc galvanitzat perfilat amb encast per la cinta intumescent, prenis macisos amb rodamentss a bo-  
 les, sense soldadures vistes, amb finestreta, resort i tancaportes TS-4000 amb braç col·locat  i tanca  
 antipànic, col·locada, pintada color a definir DF.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 670,99 1.341,98 
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02.04.03.03 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 346,42 

  ______________________________________________________  

 346,42 3,00 1.039,26 
02.04.03.04 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 356,81 

  ______________________________________________________  

 356,81 1,00 356,81 
  ________________  

 TOTAL APARTAT 02.04.03 TANCAMENTS .............................  36.038,05 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPITOL 02.04 SECTORITZACIÓ PAVELLO B ..  85.111,49 
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 SUBCAPITOL 02.05 EXHUTORIS PAVELLO B                                               
02.05.01 M2   CORTINA DE FUMS                                                 
  

 Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFI-  
 RE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons  
 UNE EN 12101-1.   
 Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i siste-  
 ma de suport.  
 Total cantidades alzadas 320,00 

  ______________________________________________________  

 320,00 33,50 10.720,00 
02.05.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 107,20 

  ______________________________________________________  

 107,20 3,00 321,60 
02.05.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 110,42 

  ______________________________________________________  

 110,42 1,00 110,42 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 02.05 EXHUTORIS PAVELLO B ..........  11.152,02 
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 SUBCAPITOL 02.06 SENYALITZACIÓ PAVELL B                                            
02.06.01 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR                     

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimen-  
 sions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material  
 auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 10,00 

  ______________________________________________________  

 10,00 11,53 115,30 
02.06.02 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25                       

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fo-  
 toluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. In-  
 clòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 11,53 92,24 
02.06.03 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA              

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotolumi-  
 niscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs  
 p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 9,00 

  ______________________________________________________  

 9,00 11,53 103,77 
02.06.04 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA                                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de  
 coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fi-  
 xació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 18,29 73,16 
02.06.05 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada mà-  
 xima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de se-  
 nyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 13,00 

  ______________________________________________________  

 13,00 25,86 336,18 
02.06.06 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 7,21 

  ______________________________________________________  

 7,21 3,00 21,63 
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02.06.07 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 7,42 

  ______________________________________________________  

 7,42 1,00 7,42 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 02.06 SENYALITZACIÓ PAVELL B .....  749,70 
 SUBCAPITOL 02.07 ABASTAMENT AIGUA PAVELLO B                                        
02.07.01 PA   ESCOMESA  INCENDIS.                                               

 Treballs d'escomesa. S'inclou:  
 - Construcció de manifold DN200, segons detall.  
 - Connexionat a canonades existents amb material necessari.  
 - Bolards de protecció i estructura metàl·lica.  
 - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades.  
 - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es  
 puguin necessitar  
 - Gestions davant empresa suministradora per la contractació  
 - Redacció de la documentació necessaria  
 - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia.  
 - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari  
   
 NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa  
 de la Companyia subministradora d'Aigües.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 1.644,00 1.644,00 
02.07.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 16,44 

  ______________________________________________________  

 16,44 3,00 49,32 
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02.07.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 16,93 

  ______________________________________________________  

 16,93 1,00 16,93 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 02.07 ABASTAMENT AIGUA PAVELLO B 
 1.710,25 
  ____________  
 TOTAL CAPITOL 02 PAVELLO B .............................................................................................................  341.691,16 
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 CAPITOL 03 PAVELLO C                                                         
 SUBCAPITOL 03.01 EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO C                                     
03.01.01 UN   RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570.                     

 Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques:  
 - Muntant/penjant amb enbellidor  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i ele-  
 vació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.129,00 

  ______________________________________________________  

 1.129,00 9,89 11.165,81 
03.01.02 UN   RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC                                      

 Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques:  
 - Pared  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge.  
 s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 46,00 

  ______________________________________________________  

 46,00 11,68 537,28 
03.01.03 UN   PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101.                                  

 Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característi-  
 ques:  
 * Trim galvanitzat.  
 * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI.  
 * Càmera de retard mod. RC-1.  
 * Presòstat PS10-1A.  
 * Vàlvules de comporta de pivot ascendent.  
 * Homologació FM.  
 S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 1.999,83 3.999,66 
03.01.04 UN   PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT                                       

 Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i de-  
 tector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.  
 Total cantidades alzadas 28,00 

  ______________________________________________________  

 28,00 245,00 6.860,00 
03.01.05 UN   ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024.                      

 Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24  
 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 45,47 45,47 
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03.01.06 UN   DETECTOR DE FLUXE                                                 

 Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, ca-  
 blejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmis-  
 sió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat.  
   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 143,03 429,09 
03.01.07 UN   VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de  
 diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 194,89 584,67 
03.01.08 UN   VALVULA PAPALLONA MANUAL 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre  
 nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 258,72 1.034,88 
03.01.09 ML   TUB ACER NEGRE 4" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 10,00 

  ______________________________________________________  

 10,00 41,91 419,10 
03.01.10 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.440,00 

  ______________________________________________________  

 1.440,00 32,00 46.080,00 
03.01.13 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 190,00 

  ______________________________________________________  

 190,00 21,64 4.111,60 
03.01.14 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.  
 Total cantidades alzadas 4.612,00 

  ______________________________________________________  

 4.612,00 17,70 81.632,40 
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03.01.15 UN   PUNT DE PROVA                                                   
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per  
 a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit ma-  
 terial, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 165,00 495,00 
03.01.16 UN   PUNT DE BUIDAT                                                  
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barce-  
 lona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 36,00 

  ______________________________________________________  

 36,00 165,00 5.940,00 
03.01.17 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 1.633,35 

  ______________________________________________________  

 1.633,35 3,00 4.900,05 
03.01.18 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 1.682,35 

  ______________________________________________________  

 1.682,35 1,00 1.682,35 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 03.01 EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO 
 169.917,36 
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 SUBCAPITOL 03.02 EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO C                                         
03.02.01 UN   B.I.E. 25 AMB RACORD 45                                           

 Subm. i col. de B.I.E. Característiques:   
 * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tanca-  
 ment.  
 * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació  
 * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre.  
 * Llança  Ø 25 mm.  
 * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N.  
 * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm.  
 S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 183,97 1.471,76 
03.02.02 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 160,00 

  ______________________________________________________  

 160,00 21,64 3.462,40 
03.02.03 ML   TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
   
 Total cantidades alzadas 25,00 

  ______________________________________________________  

 25,00 25,38 634,50 
03.02.04 ML   TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  ______________________________________________________  

 5,00 24,09 120,45 
03.02.05 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 35,00 

  ______________________________________________________  

 35,00 32,00 1.120,00 
03.02.06 UN   EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs.                                          

 Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb  armari i  
 suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 23,08 184,64 
03.02.07 UN   EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs.                                           

 Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat  
 en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 84,83 169,66 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
6 de junio de 2016  Pàgina 43  

03.02.08 UD   DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA                           

 Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 35,00 140,00 
03.02.09 UD   DESMONTATGE BIES EXISTENTS                                        

 Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions  
 metàl·liques existents.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 150,00 600,00 
03.02.10 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 79,03 

  ______________________________________________________  

 79,03 3,00 237,09 
03.02.11 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 81,41 

  ______________________________________________________  

 81,41 1,00 81,41 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 03.02 EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO C 
 8.221,91 
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 SUBCAPITOL 03.03 DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO C                                       
03.03.01 UN   CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS                                  

 Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Com-  
 pleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements:  
 * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4.  
 * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S.  
 * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30.  
 * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1.  
 * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000.  
 * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212.  
 * Programa de configuració PK-ID3000.  
 S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 2.148,62 2.148,62 
03.03.02      REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1                              

 Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al  
 software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100  
 Mhz.  
 S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del  
 Rack del node de comunicacions.  
 Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 608,60 608,60 
03.03.03      F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2                                 

 Subministre e instal·lació de font d'alimentació  conmutada de 24Vcc 5A controlada per microproce-  
 sador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics  (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' es-  
 tat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació con-  
 mutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presen-  
 cia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207,  
 alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i pro-  
 tecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols.  
   
 Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions.  
   
 Marca HLSI Model HLSPS50.  
 Equipos de Aspiración 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 301,33 903,99 
03.03.04 ML   CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH.                                          

 Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i  
 coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i es-  
 tany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosi-  
 vitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació  
 Total cantidades alzadas 877,00 

  ______________________________________________________  

 877,00 1,16 1.017,32 
03.03.05 UN   DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM                                    

 Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algorit-  
 mes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test  
 manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sor-  
 tida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m².  S'inclou base B501 i p.p. de material au-  
 xiliar de muntatge i mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 12,00 

  ______________________________________________________  

 12,00 43,43 521,16 
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03.03.06 UN   SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02                              

 Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable  
 amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potèn-  
 cies de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de su-  
 perficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 84,29 674,32 
03.03.07 UN   SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24                                  

 Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell  
 amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxi-  
 liar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 46,11 92,22 
03.03.08 UN   MODUL CONTROL NOTIFIER M701.                                      

 Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície  
 M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 41,36 165,44 
03.03.09 UN   POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41                              

 Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NO-  
 TIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent.  S'inclou caixa de superfície  
 SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 37,67 301,36 
03.03.10 UN   RETENEDOR NOTIFIER EC-1360                                        

 Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb  
 placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de  
 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 36,45 72,90 
03.03.11 UN   MODUL AILLADOR NOTIFIER M700X.                                    

 Subm. i col. de mòdul aïllador NOTIFIER mod. M700X. S'inclou caixa de superfície M200SMB i  
 p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.  
 Total cantidades alzadas 12,00 

  ______________________________________________________  

 12,00 34,92 419,04 
03.03.12 UN   MODUL MONITOR                                                   
  

 Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p.  
 de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 28,00 

  ______________________________________________________  

 28,00 37,00 1.036,00 
03.03.13 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal                           

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig  
 configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 1 1,00 
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  ______________________________________________________  

 1,00 850,07 850,07 
03.03.14 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales                         

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mos-  
 treig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'eleva-  
 ció  
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 1.239,74 4.958,96 
03.03.15 ML   CANONADA ASPIRACIÓ                                                

 Subministre  e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior  
 de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell.  
 Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i  
 plec de condicions, inslus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.  
 900 900,00 
  ______________________________________________________  

 900,00 5,11 4.599,00 
03.03.16 UN   FILTRE EN LINEA                                                 
  

 Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la co-  
 nanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior.  
 Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 276,69 2.490,21 
03.03.17 UN   TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ                         

 Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i  
 molla metàlic interior.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.  
 81 81,00 
  ______________________________________________________  

 81,00 9,06 733,86 
03.03.18 PA   ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI                                   

 Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat  
 al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho pre-  
 cisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors  
 aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 600,00 600,00 
03.03.19 PA   PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ                                          

 Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de  
 Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al  
 sistema existent.  
   
 Totalment instal·lat i funcionant.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 450,00 450,00 
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03.03.20 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 226,43 

  ______________________________________________________  

 226,43 3,00 679,29 
03.03.21 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 233,22 

  ______________________________________________________  

 233,22 1,00 233,22 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 03.03 DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO C 
 23.555,58 
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 SUBCAPITOL 03.04 SECTORITZACIÓ PAVELLO C                                           
 APARTAT 03.04.01 TREBALLS PREVIS                                                   
03.04.01.01 pa   ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES                                   

 Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sor-  
 tints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i  
 en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 1.890,75 1.890,75 
03.04.01.02 ml   RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES                                 

 Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mit-  
 jançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder  
 trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la ru-  
 na i transport a abocador autoritzat.  
 1 11,52 11,52 
  ______________________________________________________  

 11,52 15,60 179,71 
03.04.01.03 pa   RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ                       

 Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada  
 complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de  
 transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 250,00 250,00 
03.04.01.04 pa   RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES                                 

 Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ata-  
 veus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 1.885,95 1.885,95 
03.04.01.05 m2   RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT                                      

 Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la  
 superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a  
 abocador autoritzat.  
 1 11,52 1,50 17,28 
  ______________________________________________________  

 17,28 8,95 154,66 
03.04.01.06 pa   RETIRADA DE SENYALITZACIÓ                                         

 Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 75,90 75,90 
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03.04.01.07 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 44,37 

  ______________________________________________________  

 44,37 3,00 133,11 
03.04.01.08 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 45,70 

  ______________________________________________________  

 45,70 1,00 45,70 
  ________________  

 TOTAL APARTAT 03.04.01 TREBALLS PREVIS .....................  4.615,78 
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 APARTAT 03.04.02 OBRA                                                              
03.04.02.01 m2   PARET DE BLOC DE FORMIGÓ                                          

 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de  
 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN  
 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals mas-  
 sissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,  
 col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S  
 de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, certificació  
 minima EI-60. Reforços cada 3 m de longitud i 3 m d'alçada, armat interior amb malla tipus MUR-  
 FOR.  Es formigonarà el primer metre d'alçada en tota la seva longitud.  
 2 6,00 3,50 42,00 
 2 6,00 3,50 42,00 
 2 2,00 3,50 14,00 
  ______________________________________________________  

 98,00 34,85 3.415,30 
03.04.02.02 m2   PANELL SANDWICH INTERIOR                                          

 Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 sistema PLASFOC ACH a interior format per dues  
 planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior  
 llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal  
 encadellat i sistema de fixació oculta,estructura i remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perfo-  
 rada, per a façanes, col·locat en posició vertical. Totalment montat i certificat.  
    
 2 37,00 3,50 259,00 
 1 11,52 3,50 40,32 
  ______________________________________________________  

 299,32 58,30 17.450,36 
03.04.02.03 m2   PANELL SANDWICH EXTERIOR                                          

 Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 tipus sistema PLASFOC homologat exterior format  
 per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la ca-  
 ra exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt  
 longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, estructura de suport, remats amb xapa d'acer, per a  
 façanes, col·locat en posició vertical.  
 1 4,80 1,20 5,76 
  ______________________________________________________  

 5,76 58,30 335,81 
03.04.02.04 UD   RECUBRIMENT CONDUCTE EXTRACCIÓ CUINA                              

 Suministrament i col·locació de recubriment de conducte existent d'extracció de cuina, mitjançant pa-  
 nell tipus PROMAT amb un desenvolupament màxim de 3m en sentit horitzontal i 2 en sentit vertical.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 665,48 665,48 
03.04.02.05 UD   REIXA INTUMESCENT                                                 

 Suministre i col·locació de reixa intumescent en forats de façana per a ventilació de restaurant. DIM  
 600X600  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 54,23 108,46 
03.04.02.06 UD   PROTECCIONS METÀL·LIQUES                                          

 Suministrament i col·locació de proteccions d'acer galvanitzat en calent, a base de pletina de 10mm  
 soldada a T de 120 i tub circular de diametre 160 fixada mecànicament a solera mitjançant tacs de  
 metrica 16 mm per la protecció del camí de la porta en l'aparador de la parada conlindant (llargaria  
 2,00 m, alçada 50 m). S' inclou p/p d'elements d'elevació, pintura i tot allò necessari per tenir la parti-  
 da acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 198,55 794,20 
03.04.02.07 ML   ESTRUCTURA DE SUPORT PORTA CORREDISSA EI                          

 Suminstrament i col·locació de sub estructura d'acer a base de tub de 60cm soldat en perfil HEB  
 existent (a verificar per el calculista la seva carrega), els tubs aniran col·locats cada 60/80cm segons  
 sigui necessàri. S'inclou en la partida p.p d'ajudes, elements d'elevació i tot el necessàri per deixar la  
 partida completament acabada i llest aper penjar la porta.  
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 1 11,52 11,52 
  ______________________________________________________  

 11,52 101,54 1.169,74 
03.04.02.08 M2   PROTECCIÓ ESTRUCTURA R60                                          

 Protecció contra el foc mitjançant pintura intumescent o morters ignífug de perfils metàl·lics i/o plaques  
 formigó existents de suport de la passarella forjat del bar restaurant i escala, fins aconseguir una esta-  
 bilitat al foc de 60 minuts. S'inclou el treballs previs de sanejament i rascat de la pintura existent, im-  
 primació i el nombre de capes i elements necessaris per la seva correcta protecció fins conseguir la  
 R60 desitjada. Homologat i certificat.  
 2 37,00 6,00 444,00 
  ______________________________________________________  

 444,00 12,00 5.328,00 
03.04.02.09 ML   VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA CONTRA COPS                        

 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20  
 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), se-  
 gons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència  
 mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Per protecció de paret contra  
 cops.  
 2 6,00 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 18,04 216,48 
03.04.02.10 m2   CEL RAS EI60                                                    
  

 Cel ras continu amb una resistència al foc EI60 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de  
 gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3  
 2 6,00 1,50 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 19,00 342,00 
03.04.02.11 m2   EXTRADOSSAT INTERIOR RTE.                                         

 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant  
 mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus hidrò-  
 fuga (H) de 15 mm de gruix, acabat pintat inclós. Forats finestres existents per l'interior del restaurant.  
 1 20,00 2,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 18,87 754,80 
03.04.02.12 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 305,81 

  ______________________________________________________  

 305,81 3,00 917,43 
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03.04.02.13 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 314,98 

  ______________________________________________________  

 314,98 1,00 314,98 
  ________________  

 TOTAL APARTAT 03.04.02 OBRA ...........................................  31.813,04 
 APARTAT 03.04.03 TANCAMENTS                                                        
03.04.03.01 UD   PORTA  CORREDISSA EI 60                                           

 Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc tipus alfatorres CEI-60, per a  
 unes mides de pas aproximades de 8000mm d’ample x 2800mm d’alçada, amb 2 fulles amb un  
 gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galvanitzada de 1,5mm a  
 doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de coixinet de boles,  
 amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intumescents EI60,   
 Tancament electromecànic en cas d'incendi amb sistema d'aturada de seguretat. Amb 4 unitats de  
 portes de pas especials de pas 1000x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb barra anti-  
 pànic PUSH, maneta i clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç.  S'inclou alimentació  
 elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment instal·lada, certifi-  
 cada i en perfecte estat de funcionament.  
   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 14.207,68 14.207,68 
03.04.03.02 UD   PORTA EI-60C5                                                   
  

 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-60C 5 tipus Alfatorres CEI-60  homologada, una fulla batent, per a una  
 llum de 120x210 cm, xapa llisa per les dues cares i reomplert de material ignifug amb imprimació,  
 marc galvanitzat perfilat amb encast per la cinta intumescent, prenis macisos amb rodamentss a bo-  
 les, sense soldadures vistes, amb finestreta, resort i tancaportes TS-4000 amb braç col·locat  i tanca  
 antipànic, col·locada, pintada color a definir DF.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 670,99 1.341,98 
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03.04.03.03 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 155,50 

  ______________________________________________________  

 155,50 3,00 466,50 
03.04.03.04 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 160,16 

  ______________________________________________________  

 160,16 1,00 160,16 
  ________________  

 TOTAL APARTAT 03.04.03 TANCAMENTS .............................  16.176,32 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPITOL 03.04 SECTORITZACIÓ PAVELLO C ..  52.605,14 
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 SUBCAPITOL 03.05 EXHUTORIS PAVELLO C                                               
03.05.01 M2   CORTINA DE FUMS                                                 
  

 Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFI-  
 RE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons  
 UNE EN 12101-1.   
 Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i siste-  
 ma de suport.  
 Total cantidades alzadas 120,00 

  ______________________________________________________  

 120,00 33,50 4.020,00 
03.05.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 40,20 

  ______________________________________________________  

 40,20 3,00 120,60 
03.05.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 41,41 

  ______________________________________________________  

 41,41 1,00 41,41 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 03.05 EXHUTORIS PAVELLO C ..........  4.182,01 
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 SUBCAPITOL 03.06 SENYALITZACIÓ PAVELLO C                                           
03.06.01 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR                     

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimen-  
 sions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material  
 auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 10,00 

  ______________________________________________________  

 10,00 11,53 115,30 
03.06.02 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25                       

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fo-  
 toluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. In-  
 clòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 11,53 92,24 
03.06.03 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA              

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotolumi-  
 niscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs  
 p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 11,53 92,24 
03.06.04 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA                                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de  
 coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fi-  
 xació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 18,29 73,16 
03.06.05 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada mà-  
 xima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de se-  
 nyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 12,00 

  ______________________________________________________  

 12,00 25,86 310,32 
03.06.06 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 6,83 

  ______________________________________________________  

 6,83 3,00 20,49 
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03.06.07 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 7,04 

  ______________________________________________________  

 7,04 1,00 7,04 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 03.06 SENYALITZACIÓ PAVELLO C ..  710,79 
 SUBCAPITOL 03.07 ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO C                                      
03.07.01 PA   ESCOMESA  INCENDIS.                                               

 Treballs d'escomesa. S'inclou:  
 - Construcció de manifold DN200, segons detall.  
 - Connexionat a canonades existents amb material necessari.  
 - Bolards de protecció i estructura metàl·lica.  
 - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades.  
 - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es  
 puguin necessitar  
 - Gestions davant empresa suministradora per la contractació  
 - Redacció de la documentació necessaria  
 - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia.  
 - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari  
   
 NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa  
 de la Companyia subministradora d'Aigües.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 1.644,00 1.644,00 
03.07.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 16,44 

  ______________________________________________________  

 16,44 3,00 49,32 
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03.07.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 16,93 

  ______________________________________________________  

 16,93 1,00 16,93 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 03.07 ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO 
 1.710,25 
  ____________  
 TOTAL CAPITOL 03 PAVELLO C .............................................................................................................  260.903,04 
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 CAPITOL 04 PAVELLO D                                                         
 SUBCAPITOL 04.01 EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO D                                     
04.01.01 UN   RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570.                     

 Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques:  
 - Muntant/penjant amb enbellidor  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i ele-  
 vació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.170,00 

  ______________________________________________________  

 1.170,00 9,89 11.571,30 
04.01.02 UN   RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC                                      

 Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques:  
 - Pared  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge.  
 s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 24,00 

  ______________________________________________________  

 24,00 11,68 280,32 
04.01.03 UN   PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101.                                  

 Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característi-  
 ques:  
 * Trim galvanitzat.  
 * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI.  
 * Càmera de retard mod. RC-1.  
 * Presòstat PS10-1A.  
 * Vàlvules de comporta de pivot ascendent.  
 * Homologació FM.  
 S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 1.999,83 3.999,66 
04.01.04 UN   PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT                                       

 Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i de-  
 tector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.  
 Total cantidades alzadas 28,00 

  ______________________________________________________  

 28,00 245,00 6.860,00 
04.01.05 UN   ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024.                      

 Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24  
 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 45,47 45,47 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
6 de junio de 2016  Pàgina 59  

04.01.06 UN   DETECTOR DE FLUXE                                                 

 Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, ca-  
 blejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmis-  
 sió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat.  
   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 143,03 429,09 
04.01.07 UN   VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de  
 diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 194,89 584,67 
04.01.08 UN   VALVULA PAPALLONA MANUAL 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre  
 nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 258,72 1.034,88 
04.01.09 ML   TUB ACER NEGRE 4" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 10,00 

  ______________________________________________________  

 10,00 41,91 419,10 
04.01.10 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.440,00 

  ______________________________________________________  

 1.440,00 32,00 46.080,00 
04.01.13 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 224,00 

  ______________________________________________________  

 224,00 21,64 4.847,36 
04.01.14 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.  
 Total cantidades alzadas 4.836,00 

  ______________________________________________________  

 4.836,00 17,70 85.597,20 
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04.01.15 UN   PUNT DE PROVA                                                   
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per  
 a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit ma-  
 terial, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 165,00 495,00 
04.01.16 UN   PUNT DE BUIDAT                                                  
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barce-  
 lona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 36,00 

  ______________________________________________________  

 36,00 165,00 5.940,00 
04.01.17 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 1.681,84 

  ______________________________________________________  

 1.681,84 3,00 5.045,52 
04.01.18 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 1.732,30 

  ______________________________________________________  

 1.732,30 1,00 1.732,30 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 04.01 EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO 
 174.961,87 
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 SUBCAPITOL 04.02 EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO D                                         
04.02.01 UN   B.I.E. 25 AMB RACORD 45                                           

 Subm. i col. de B.I.E. Característiques:   
 * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tanca-  
 ment.  
 * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació  
 * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre.  
 * Llança  Ø 25 mm.  
 * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N.  
 * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm.  
 S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 183,97 1.471,76 
04.02.02 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 160,00 

  ______________________________________________________  

 160,00 21,64 3.462,40 
04.02.03 ML   TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
   
 Total cantidades alzadas 25,00 

  ______________________________________________________  

 25,00 25,38 634,50 
04.02.04 ML   TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  ______________________________________________________  

 5,00 24,09 120,45 
04.02.05 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 35,00 

  ______________________________________________________  

 35,00 32,00 1.120,00 
04.02.06 UN   EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs.                                          

 Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb  armari i  
 suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 23,08 184,64 
04.02.07 UN   EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs.                                           

 Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat  
 en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 84,83 169,66 
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04.02.08 UD   DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA                           

 Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 35,00 140,00 
04.02.09 UD   DESMONTATGE BIES EXISTENTS                                        

 Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions  
 metàl·liques existents.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 150,00 600,00 
04.02.10 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 79,03 

  ______________________________________________________  

 79,03 3,00 237,09 
04.02.11 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 81,41 

  ______________________________________________________  

 81,41 1,00 81,41 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 04.02 EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO D 
 8.221,91 
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 SUBCAPITOL 04.03 DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO D                                       
04.03.01 UN   CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS                                  

 Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Com-  
 pleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements:  
 * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4.  
 * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S.  
 * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30.  
 * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1.  
 * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000.  
 * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212.  
 * Programa de configuració PK-ID3000.  
 S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 2.148,62 2.148,62 
04.03.02      REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1                              

 Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al  
 software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100  
 Mhz.  
 S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del  
 Rack del node de comunicacions.  
 Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 608,60 608,60 
04.03.03      F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2                                 

 Subministre e instal·lació de font d'alimentació  conmutada de 24Vcc 5A controlada per microproce-  
 sador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics  (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' es-  
 tat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació con-  
 mutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presen-  
 cia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207,  
 alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i pro-  
 tecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols.  
   
 Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions.  
   
 Marca HLSI Model HLSPS50.  
 Equipos de Aspiración 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 301,33 903,99 
04.03.04 ML   CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH.                                          

 Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i  
 coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i es-  
 tany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosi-  
 vitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació  
 Total cantidades alzadas 883,00 

  ______________________________________________________  

 883,00 1,16 1.024,28 
04.03.05 UN   DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM                                    

 Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algorit-  
 mes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test  
 manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sor-  
 tida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m².  S'inclou base B501 i p.p. de material au-  
 xiliar de muntatge i mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 12,00 

  ______________________________________________________  

 12,00 43,43 521,16 
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04.03.06 UN   SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02                              

 Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable  
 amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potèn-  
 cies de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de su-  
 perficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 84,29 674,32 
04.03.07 UN   SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24                                  

 Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell  
 amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxi-  
 liar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 46,11 92,22 
04.03.08 UN   MODUL CONTROL NOTIFIER M701.                                      

 Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície  
 M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 41,36 165,44 
04.03.09 UN   POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41                              

 Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NO-  
 TIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent.  S'inclou caixa de superfície  
 SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 37,67 301,36 
04.03.10 UN   RETENEDOR NOTIFIER EC-1360                                        

 Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb  
 placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de  
 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 36,45 72,90 
04.03.11 UN   MODUL MONITOR                                                   
  

 Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p.  
 de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 27,00 

  ______________________________________________________  

 27,00 37,00 999,00 
04.03.12 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal                           

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig  
 configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 850,07 850,07 
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04.03.13 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales                         

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mos-  
 treig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'eleva-  
 ció  
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 1.239,74 4.958,96 
04.03.14 ML   CANONADA ASPIRACIÓ                                                

 Subministre  e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior  
 de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell.  
 Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i  
 plec de condicions, inslus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.  
 900 900,00 
  ______________________________________________________  

 900,00 5,11 4.599,00 
04.03.15 UN   FILTRE EN LINEA                                                 
  

 Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la co-  
 nanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior.  
 Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 276,69 2.490,21 
04.03.16 UN   TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ                         

 Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i  
 molla metàlic interior.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.  
 81 81,00 
  ______________________________________________________  

 81,00 9,06 733,86 
04.03.17 PA   ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI                                   

 Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat  
 al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho pre-  
 cisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors  
 aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 600,00 600,00 
04.03.18 PA   PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ                                          

 Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de  
 Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al  
 sistema existent.  
   
 Totalment instal·lat i funcionant.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 450,00 450,00 
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04.03.19 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 221,94 

  ______________________________________________________  

 221,94 3,00 665,82 
04.03.20 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 228,60 

  ______________________________________________________  

 228,60 1,00 228,60 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 04.03 DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO D 
 23.088,41 
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 SUBCAPITOL 04.04 SECTORITZACIÓ PAVELLO D                                           
 APARTAT 04.04.01 TREBALLS PREVIS                                                   
04.04.01.01 pa   ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES                                   

 Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sor-  
 tints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i  
 en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 1.890,75 1.890,75 
04.04.01.02 ml   RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES                                 

 Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mit-  
 jançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder  
 trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la ru-  
 na i transport a abocador autoritzat.  
 1 11,52 11,52 
  ______________________________________________________  

 11,52 15,60 179,71 
04.04.01.03 pa   RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ                       

 Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada  
 complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de  
 transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 250,00 250,00 
04.04.01.04 pa   RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES                                 

 Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ata-  
 veus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 1.885,95 1.885,95 
04.04.01.05 m2   RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT                                      

 Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la  
 superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a  
 abocador autoritzat.  
 1 11,52 1,50 17,28 
  ______________________________________________________  

 17,28 8,95 154,66 
04.04.01.06 pa   RETIRADA DE SENYALITZACIÓ                                         

 Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 75,90 75,90 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
6 de junio de 2016  Pàgina 68  

04.04.01.07 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 44,37 

  ______________________________________________________  

 44,37 3,00 133,11 
04.04.01.08 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 45,70 

  ______________________________________________________  

 45,70 1,00 45,70 
  ________________  

 TOTAL APARTAT 04.04.01 TREBALLS PREVIS .....................  4.615,78 
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 APARTAT 04.04.02 OBRA                                                              
04.04.02.01 m2   PARET DE BLOC DE FORMIGÓ                                          

 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de  
 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN  
 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals mas-  
 sissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,  
 col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S  
 de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, certificació  
 minima EI-60. Reforços cada 3 m de longitud i 3 m d'alçada, armat interior amb malla tipus MUR-  
 FOR.  Es formigonarà el primer metre d'alçada en tota la seva longitud.  
 4 6,00 3,50 84,00 
 2 2,00 3,50 14,00 
  ______________________________________________________  

 98,00 34,85 3.415,30 
04.04.02.02 m2   PANELL SANDWICH INTERIOR                                          

 Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 sistema PLASFOC ACH a interior format per dues  
 planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior  
 llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal  
 encadellat i sistema de fixació oculta,estructura i remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perfo-  
 rada, per a façanes, col·locat en posició vertical. Totalment montat i certificat.  
    
 Franja 1m 2 37,00 3,30 244,20 
 1 12,00 3,30 39,60 
  ______________________________________________________  

 283,80 58,30 16.545,54 
04.04.02.03 m2   PANELL SANDWICH EXTERIOR                                          

 Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 tipus sistema PLASFOC homologat exterior format  
 per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la ca-  
 ra exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt  
 longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, estructura de suport, remats amb xapa d'acer, per a  
 façanes, col·locat en posició vertical.  
 1 4,80 1,20 5,76 
  ______________________________________________________  

 5,76 58,30 335,81 
04.04.02.04 UD   RECUBRIMENT CONDUCTE EXTRACCIÓ CUINA                              

 Suministrament i col·locació de recubriment de conducte existent d'extracció de cuina, mitjançant pa-  
 nell tipus PROMAT amb un desenvolupament màxim de 3m en sentit horitzontal i 2 en sentit vertical.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 665,48 665,48 
04.04.02.05 UD   REIXA INTUMESCENT                                                 

 Suministre i col·locació de reixa intumescent en forats de façana per a ventilació de restaurant. DIM  
 600X600  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 54,23 108,46 
04.04.02.06 UD   PROTECCIONS METÀL·LIQUES                                          

 Suministrament i col·locació de proteccions d'acer galvanitzat en calent, a base de pletina de 10mm  
 soldada a T de 120 i tub circular de diametre 160 fixada mecànicament a solera mitjançant tacs de  
 metrica 16 mm per la protecció del camí de la porta en l'aparador de la parada conlindant (llargaria  
 2,00 m, alçada 50 m). S' inclou p/p d'elements d'elevació, pintura i tot allò necessari per tenir la parti-  
 da acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 198,55 794,20 
04.04.02.07 ML   ESTRUCTURA DE SUPORT PORTA CORREDISSA EI                          

 Suminstrament i col·locació de sub estructura d'acer a base de tub de 60cm soldat en perfil HEB  
 existent (a verificar per el calculista la seva carrega), els tubs aniran col·locats cada 60/80cm segons  
 sigui necessàri. S'inclou en la partida p.p d'ajudes, elements d'elevació i tot el necessàri per deixar la  
 partida completament acabada i llest aper penjar la porta.  
 1 11,52 11,52 
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  ______________________________________________________  

 11,52 101,54 1.169,74 
04.04.02.08 M2   PROTECCIÓ ESTRUCTURA R60                                          

 Protecció contra el foc mitjançant pintura intumescent o morters ignífug de perfils metàl·lics i/o plaques  
 formigó existents de suport de la passarella forjat del bar restaurant i escala, fins aconseguir una esta-  
 bilitat al foc de 60 minuts. S'inclou el treballs previs de sanejament i rascat de la pintura existent, im-  
 primació i el nombre de capes i elements necessaris per la seva correcta protecció fins conseguir la  
 R60 desitjada. Homologat i certificat.  
 2 37,00 6,00 444,00 
  ______________________________________________________  

 444,00 12,00 5.328,00 
04.04.02.09 ML   VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA CONTRA COPS                        

 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20  
 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), se-  
 gons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència  
 mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Per protecció de paret contra  
 cops.  
 2 5,50 11,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 18,04 198,44 
04.04.02.10 m2   CEL RAS EI60                                                    
  

 Cel ras continu amb una resistència al foc EI60 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de  
 gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3  
 2 6,00 1,50 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 19,00 342,00 
04.04.02.11 m2   EXTRADOSSAT INTERIOR RTE.                                         

 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant  
 mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus hidrò-  
 fuga (H) de 15 mm de gruix, acabat pintat inclós. Forats finestres existents per l'interior del restaurant.  
 1 20,00 2,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 18,87 754,80 
04.04.02.12 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 296,58 

  ______________________________________________________  

 296,58 3,00 889,74 
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04.04.02.13 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 305,48 

  ______________________________________________________  

 305,48 1,00 305,48 
  ________________  

 TOTAL APARTAT 04.04.02 OBRA ...........................................  30.852,99 
 APARTAT 04.04.03 TANCAMENTS                                                        
04.04.03.01 UD   PORTA  CORREDISSA EI 60                                           

 Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc tipus alfatorres CEI-60, per a  
 unes mides de pas aproximades de 8000mm d’ample x 2800mm d’alçada, amb 2 fulles amb un  
 gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galvanitzada de 1,5mm a  
 doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de coixinet de boles,  
 amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intumescents EI60,   
 Tancament electromecànic en cas d'incendi amb sistema d'aturada de seguretat. Amb 4 unitats de  
 portes de pas especials de pas 1000x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb barra anti-  
 pànic PUSH, maneta i clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç.  S'inclou alimentació  
 elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment instal·lada, certifi-  
 cada i en perfecte estat de funcionament.  
   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 14.207,68 14.207,68 
04.04.03.02 UD   PORTA EI-60C5                                                   
  

 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-60C 5 tipus Alfatorres CEI-60  homologada, una fulla batent, per a una  
 llum de 120x210 cm, xapa llisa per les dues cares i reomplert de material ignifug amb imprimació,  
 marc galvanitzat perfilat amb encast per la cinta intumescent, prenis macisos amb rodamentss a bo-  
 les, sense soldadures vistes, amb finestreta, resort i tancaportes TS-4000 amb braç col·locat  i tanca  
 antipànic, col·locada, pintada color a definir DF.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 670,99 1.341,98 
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04.04.03.03 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 155,50 

  ______________________________________________________  

 155,50 3,00 466,50 
04.04.03.04 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 160,16 

  ______________________________________________________  

 160,16 1,00 160,16 
  ________________  

 TOTAL APARTAT 04.04.03 TANCAMENTS .............................  16.176,32 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPITOL 04.04 SECTORITZACIÓ PAVELLO D ..  51.645,09 
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 SUBCAPITOL 04.05 EXHUTORIS PAVELLO D                                               
04.05.01 M2   CORTINA DE FUMS                                                 
  

 Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFI-  
 RE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons  
 UNE EN 12101-1.   
 Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i siste-  
 ma de suport.  
 Total cantidades alzadas 120,00 

  ______________________________________________________  

 120,00 33,50 4.020,00 
04.05.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 40,20 

  ______________________________________________________  

 40,20 3,00 120,60 
04.05.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 41,41 

  ______________________________________________________  

 41,41 1,00 41,41 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 04.05 EXHUTORIS PAVELLO D ..........  4.182,01 
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 SUBCAPITOL 04.06 SENYALITZACIÓ PAVELLO D                                           
04.06.01 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR                     

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimen-  
 sions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material  
 auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 9,00 

  ______________________________________________________  

 9,00 11,53 103,77 
04.06.02 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25                       

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fo-  
 toluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. In-  
 clòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 9,00 

  ______________________________________________________  

 9,00 11,53 103,77 
04.06.03 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA              

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotolumi-  
 niscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs  
 p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 9,00 

  ______________________________________________________  

 9,00 11,53 103,77 
04.06.04 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA                                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de  
 coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fi-  
 xació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 18,29 73,16 
04.06.05 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada mà-  
 xima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de se-  
 nyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 13,00 

  ______________________________________________________  

 13,00 25,86 336,18 
04.06.06 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 7,21 

  ______________________________________________________  

 7,21 3,00 21,63 
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04.06.07 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 7,42 

  ______________________________________________________  

 7,42 1,00 7,42 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 04.06 SENYALITZACIÓ PAVELLO D ..  749,70 
 SUBCAPITOL 04.07 ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO D                                      
04.07.01 PA   ESCOMESA  INCENDIS.                                               

 Treballs d'escomesa. S'inclou:  
 - Construcció de manifold DN200, segons detall.  
 - Connexionat a canonades existents amb material necessari.  
 - Bolards de protecció i estructura metàl·lica.  
 - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades.  
 - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es  
 puguin necessitar  
 - Gestions davant empresa suministradora per la contractació  
 - Redacció de la documentació necessaria  
 - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia.  
 - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari  
   
 NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa  
 de la Companyia subministradora d'Aigües.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 1.644,00 1.644,00 
04.07.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 16,44 

  ______________________________________________________  

 16,44 3,00 49,32 
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04.07.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 16,93 

  ______________________________________________________  

 16,93 1,00 16,93 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 04.07 ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO 
 1.710,25 
  ____________  
 TOTAL CAPITOL 04 PAVELLO D .............................................................................................................  264.559,24 
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 CAPITOL 05 PAVELLO E                                                         
 SUBCAPITOL 05.01 EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO E                                     
05.01.01 UN   RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570.                     

 Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques:  
 - Muntant/penjant amb enbellidor  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i ele-  
 vació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.142,00 

  ______________________________________________________  

 1.142,00 9,89 11.294,38 
05.01.02 UN   RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC                                      

 Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques:  
 - Pared  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge.  
 s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 45,00 

  ______________________________________________________  

 45,00 11,68 525,60 
05.01.03 UN   PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101.                                  

 Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característi-  
 ques:  
 * Trim galvanitzat.  
 * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI.  
 * Càmera de retard mod. RC-1.  
 * Presòstat PS10-1A.  
 * Vàlvules de comporta de pivot ascendent.  
 * Homologació FM.  
 S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 1.999,83 3.999,66 
05.01.04 UN   PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT                                       

 Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i de-  
 tector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.  
 Total cantidades alzadas 35,00 

  ______________________________________________________  

 35,00 245,00 8.575,00 
05.01.05 UN   ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024.                      

 Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24  
 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 45,47 45,47 
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05.01.06 UN   DETECTOR DE FLUXE                                                 

 Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, ca-  
 blejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmis-  
 sió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat.  
   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 143,03 429,09 
05.01.07 UN   VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de  
 diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 194,89 584,67 
05.01.08 UN   VALVULA PAPALLONA MANUAL 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre  
 nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 258,72 1.034,88 
05.01.10 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.440,00 

  ______________________________________________________  

 1.440,00 32,00 46.080,00 
05.01.13 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 186,00 

  ______________________________________________________  

 186,00 21,64 4.025,04 
05.01.14 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.  
 Total cantidades alzadas 4.792,00 

  ______________________________________________________  

 4.792,00 17,70 84.818,40 
05.01.15 UN   PUNT DE PROVA                                                   
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per  
 a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit ma-  
 terial, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 165,00 495,00 
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05.01.16 UN   PUNT DE BUIDAT                                                  
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barce-  
 lona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 41,00 

  ______________________________________________________  

 41,00 165,00 6.765,00 
05.01.17 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 1.686,72 

  ______________________________________________________  

 1.686,72 3,00 5.060,16 
05.01.18 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 1.737,32 

  ______________________________________________________  

 1.737,32 1,00 1.737,32 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 05.01 EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO 
 175.469,67 
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 SUBCAPITOL 05.02 EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO E                                         
05.02.01 UN   B.I.E. 25 AMB RACORD 45                                           

 Subm. i col. de B.I.E. Característiques:   
 * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tanca-  
 ment.  
 * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació  
 * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre.  
 * Llança  Ø 25 mm.  
 * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N.  
 * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm.  
 S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 183,97 1.471,76 
05.02.02 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 160,00 

  ______________________________________________________  

 160,00 21,64 3.462,40 
05.02.03 ML   TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
   
 Total cantidades alzadas 25,00 

  ______________________________________________________  

 25,00 25,38 634,50 
05.02.04 ML   TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  ______________________________________________________  

 5,00 24,09 120,45 
05.02.05 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 35,00 

  ______________________________________________________  

 35,00 32,00 1.120,00 
05.02.06 UN   EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs.                                          

 Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb  armari i  
 suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 23,08 184,64 
05.02.07 UN   EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs.                                           

 Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat  
 en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 84,83 169,66 
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05.02.08 UD   DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA                           

 Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 35,00 140,00 
05.02.09 UD   DESMONTATGE BIES EXISTENTS                                        

 Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions  
 metàl·liques existents.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 150,00 600,00 
05.02.10 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 79,03 

  ______________________________________________________  

 79,03 3,00 237,09 
05.02.11 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 81,41 

  ______________________________________________________  

 81,41 1,00 81,41 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 05.02 EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO E 
 8.221,91 
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 SUBCAPITOL 05.03 DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO E                                       
05.03.01 UN   CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS                                  

 Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Com-  
 pleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements:  
 * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4.  
 * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S.  
 * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30.  
 * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1.  
 * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000.  
 * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212.  
 * Programa de configuració PK-ID3000.  
 S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 2.148,62 2.148,62 
05.03.02      REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1                              

 Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al  
 software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100  
 Mhz.  
 S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del  
 Rack del node de comunicacions.  
 Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 608,60 608,60 
05.03.03      F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2                                 

 Subministre e instal·lació de font d'alimentació  conmutada de 24Vcc 5A controlada per microproce-  
 sador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics  (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' es-  
 tat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació con-  
 mutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presen-  
 cia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207,  
 alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i pro-  
 tecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols.  
   
 Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions.  
   
 Marca HLSI Model HLSPS50.  
 Equipos de Aspiración 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 301,33 903,99 
05.03.04 ML   CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH.                                          

 Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i  
 coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i es-  
 tany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosi-  
 vitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació  
 Total cantidades alzadas 875,00 

  ______________________________________________________  

 875,00 1,16 1.015,00 
05.03.05 UN   DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM                                    

 Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algorit-  
 mes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test  
 manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sor-  
 tida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m².  S'inclou base B501 i p.p. de material au-  
 xiliar de muntatge i mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 12,00 

  ______________________________________________________  

 12,00 43,43 521,16 
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05.03.06 UN   SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02                              

 Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable  
 amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potèn-  
 cies de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de su-  
 perficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 84,29 674,32 
05.03.07 UN   SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24                                  

 Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell  
 amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxi-  
 liar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 46,11 92,22 
05.03.08 UN   MODUL CONTROL NOTIFIER M701.                                      

 Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície  
 M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 41,36 165,44 
05.03.09 UN   POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41                              

 Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NO-  
 TIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent.  S'inclou caixa de superfície  
 SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 37,67 301,36 
05.03.10 UN   RETENEDOR NOTIFIER EC-1360                                        

 Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb  
 placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de  
 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 36,45 72,90 
05.03.11 UN   MODUL AILLADOR NOTIFIER M700X.                                    

 Subm. i col. de mòdul aïllador NOTIFIER mod. M700X. S'inclou caixa de superfície M200SMB i  
 p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.  
 Total cantidades alzadas 12,00 

  ______________________________________________________  

 12,00 34,92 419,04 
05.03.12 UN   MODUL MONITOR                                                   
  

 Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p.  
 de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 31,00 

  ______________________________________________________  

 31,00 37,00 1.147,00 
05.03.13 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal                           

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig  
 configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 1 1,00 
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  ______________________________________________________  

 1,00 850,07 850,07 
05.03.14 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales                         

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mos-  
 treig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'eleva-  
 ció  
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 1.239,74 4.958,96 
05.03.15 ML   CANONADA ASPIRACIÓ                                                

 Subministre  e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior  
 de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell.  
 Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i  
 plec de condicions, inslus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.  
 900 900,00 
  ______________________________________________________  

 900,00 5,11 4.599,00 
05.03.16 UN   FILTRE EN LINEA                                                 
  

 Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la co-  
 nanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior.  
 Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 276,69 2.490,21 
05.03.17 UN   TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ                         

 Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i  
 molla metàlic interior.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.  
 81 81,00 
  ______________________________________________________  

 81,00 9,06 733,86 
05.03.18 PA   ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI                                   

 Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat  
 al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho pre-  
 cisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors  
 aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 600,00 600,00 
05.03.19 PA   PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ                                          

 Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de  
 Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al  
 sistema existent.  
   
 Totalment instal·lat i funcionant.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 450,00 450,00 
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05.03.20 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 227,52 

  ______________________________________________________  

 227,52 3,00 682,56 
05.03.21 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 234,34 

  ______________________________________________________  

 234,34 1,00 234,34 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 05.03 DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO E 
 23.668,65 
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 SUBCAPITOL 05.04 SECTORITZACIÓ PAVELLO E                                           
 APARTAT 05.04.01 TREBALLS PREVIS                                                   
05.04.01.01 pa   ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES                                   

 Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sor-  
 tints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i  
 en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 1.890,75 1.890,75 
05.04.01.02 ml   RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES                                 

 Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mit-  
 jançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder  
 trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la ru-  
 na i transport a abocador autoritzat.  
 1 11,52 11,52 
  ______________________________________________________  

 11,52 15,60 179,71 
05.04.01.03 pa   RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ                       

 Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada  
 complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de  
 transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 250,00 250,00 
05.04.01.04 pa   RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES                                 

 Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ata-  
 veus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 1.885,95 1.885,95 
05.04.01.05 m2   RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT                                      

 Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la  
 superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a  
 abocador autoritzat.  
 1 11,52 1,50 17,28 
  ______________________________________________________  

 17,28 8,95 154,66 
05.04.01.06 pa   RETIRADA DE SENYALITZACIÓ                                         

 Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 75,90 75,90 
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05.04.01.07 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 44,37 

  ______________________________________________________  

 44,37 3,00 133,11 
05.04.01.08 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 45,70 

  ______________________________________________________  

 45,70 1,00 45,70 
  ________________  

 TOTAL APARTAT 05.04.01 TREBALLS PREVIS .....................  4.615,78 
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 APARTAT 05.04.02 OBRA                                                              
05.04.02.01 m2   PARET DE BLOC DE FORMIGÓ                                          

 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de  
 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN  
 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals mas-  
 sissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,  
 col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S  
 de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, certificació  
 minima EI-60. Reforços cada 3 m de longitud i 3 m d'alçada, armat interior amb malla tipus MUR-  
 FOR.  Es formigonarà el primer metre d'alçada en tota la seva longitud.  
 4 6,00 3,50 84,00 
 2 2,00 3,50 14,00 
  ______________________________________________________  

 98,00 34,85 3.415,30 
05.04.02.02 m2   PANELL SANDWICH INTERIOR                                          

 Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 sistema PLASFOC ACH a interior format per dues  
 planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior  
 llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal  
 encadellat i sistema de fixació oculta,estructura i remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perfo-  
 rada, per a façanes, col·locat en posició vertical. Totalment montat i certificat.  
    
 1 37,00 3,50 129,50 
 1 12,00 3,50 42,00 
  ______________________________________________________  

 171,50 58,30 9.998,45 
05.04.02.03 m2   PANELL SANDWICH EXTERIOR                                          

 Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 tipus sistema PLASFOC homologat exterior format  
 per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la ca-  
 ra exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt  
 longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, estructura de suport, remats amb xapa d'acer, per a  
 façanes, col·locat en posició vertical.  
 1 4,80 1,20 5,76 
  ______________________________________________________  

 5,76 58,30 335,81 
05.04.02.04 UD   RECUBRIMENT CONDUCTE EXTRACCIÓ CUINA                              

 Suministrament i col·locació de recubriment de conducte existent d'extracció de cuina, mitjançant pa-  
 nell tipus PROMAT amb un desenvolupament màxim de 3m en sentit horitzontal i 2 en sentit vertical.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 665,48 665,48 
05.04.02.05 UD   REIXA INTUMESCENT                                                 

 Suministre i col·locació de reixa intumescent en forats de façana per a ventilació de restaurant. DIM  
 600X600  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 54,23 108,46 
05.04.02.06 UD   PROTECCIONS METÀL·LIQUES                                          

 Suministrament i col·locació de proteccions d'acer galvanitzat en calent, a base de pletina de 10mm  
 soldada a T de 120 i tub circular de diametre 160 fixada mecànicament a solera mitjançant tacs de  
 metrica 16 mm per la protecció del camí de la porta en l'aparador de la parada conlindant (llargaria  
 2,00 m, alçada 50 m). S' inclou p/p d'elements d'elevació, pintura i tot allò necessari per tenir la parti-  
 da acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 198,55 794,20 
05.04.02.07 ML   ESTRUCTURA DE SUPORT PORTA CORREDISSA EI                          

 Suminstrament i col·locació de sub estructura d'acer a base de tub de 60cm soldat en perfil HEB  
 existent (a verificar per el calculista la seva carrega), els tubs aniran col·locats cada 60/80cm segons  
 sigui necessàri. S'inclou en la partida p.p d'ajudes, elements d'elevació i tot el necessàri per deixar la  
 partida completament acabada i llest aper penjar la porta.  
 1 11,52 11,52 
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  ______________________________________________________  

 11,52 101,54 1.169,74 
05.04.02.08 M2   PROTECCIÓ ESTRUCTURA R60                                          

 Protecció contra el foc mitjançant pintura intumescent o morters ignífug de perfils metàl·lics i/o plaques  
 formigó existents de suport de la passarella forjat del bar restaurant i escala, fins aconseguir una esta-  
 bilitat al foc de 60 minuts. S'inclou el treballs previs de sanejament i rascat de la pintura existent, im-  
 primació i el nombre de capes i elements necessaris per la seva correcta protecció fins conseguir la  
 R60 desitjada. Homologat i certificat.  
 2 12,00 37,00 888,00 
  ______________________________________________________  

 888,00 12,00 10.656,00 
05.04.02.09 ML   VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA CONTRA COPS                        

 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20  
 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), se-  
 gons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència  
 mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Per protecció de paret contra  
 cops.  
 2 6,00 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 18,04 216,48 
05.04.02.10 m2   CEL RAS EI60                                                    
  

 Cel ras continu amb una resistència al foc EI60 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de  
 gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3  
 2 6,00 1,50 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 19,00 342,00 
05.04.02.11 m2   EXTRADOSSAT INTERIOR RTE.                                         

 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant  
 mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus hidrò-  
 fuga (H) de 15 mm de gruix, acabat pintat inclós. Forats finestres existents per l'interior del restaurant.  
 1 20,00 2,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 18,87 754,80 
05.04.02.12 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 284,57 

  ______________________________________________________  

 284,57 3,00 853,71 
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05.04.02.13 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 293,10 

  ______________________________________________________  

 293,10 1,00 293,10 
  ________________  

 TOTAL APARTAT 05.04.02 OBRA ...........................................  29.603,53 
 APARTAT 05.04.03 TANCAMENTS                                                        
05.04.03.01 UD   PORTA  CORREDISSA EI 60                                           

 Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc tipus alfatorres CEI-60, per a  
 unes mides de pas aproximades de 8000mm d’ample x 2800mm d’alçada, amb 2 fulles amb un  
 gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galvanitzada de 1,5mm a  
 doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de coixinet de boles,  
 amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intumescents EI60,   
 Tancament electromecànic en cas d'incendi amb sistema d'aturada de seguretat. Amb 4 unitats de  
 portes de pas especials de pas 1000x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb barra anti-  
 pànic PUSH, maneta i clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç.  S'inclou alimentació  
 elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment instal·lada, certifi-  
 cada i en perfecte estat de funcionament.  
   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 14.207,68 14.207,68 
05.04.03.02 UD   PORTA EI-60C5                                                   
  

 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-60C 5 tipus Alfatorres CEI-60  homologada, una fulla batent, per a una  
 llum de 120x210 cm, xapa llisa per les dues cares i reomplert de material ignifug amb imprimació,  
 marc galvanitzat perfilat amb encast per la cinta intumescent, prenis macisos amb rodamentss a bo-  
 les, sense soldadures vistes, amb finestreta, resort i tancaportes TS-4000 amb braç col·locat  i tanca  
 antipànic, col·locada, pintada color a definir DF.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 670,99 1.341,98 
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05.04.03.03 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 155,50 

  ______________________________________________________  

 155,50 3,00 466,50 
05.04.03.04 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 160,16 

  ______________________________________________________  

 160,16 1,00 160,16 
  ________________  

 TOTAL APARTAT 05.04.03 TANCAMENTS .............................  16.176,32 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPITOL 05.04 SECTORITZACIÓ PAVELLO E ..  50.395,63 
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 SUBCAPITOL 05.05 EXHUTORIS PAVELLO E                                               
05.05.01 M2   CORTINA DE FUMS                                                 
  

 Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFI-  
 RE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons  
 UNE EN 12101-1.   
 Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i siste-  
 ma de suport.  
 Total cantidades alzadas 120,00 

  ______________________________________________________  

 120,00 33,50 4.020,00 
05.05.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 40,20 

  ______________________________________________________  

 40,20 3,00 120,60 
05.05.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 41,41 

  ______________________________________________________  

 41,41 1,00 41,41 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 05.05 EXHUTORIS PAVELLO E ..........  4.182,01 
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 SUBCAPITOL 05.06 SENYALITZACIÓ PAVELLO E                                           
05.06.01 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR                     

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimen-  
 sions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material  
 auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 11,53 92,24 
05.06.02 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25                       

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fo-  
 toluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. In-  
 clòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 11,53 92,24 
05.06.03 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA              

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotolumi-  
 niscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs  
 p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 11,53 92,24 
05.06.04 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA                                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de  
 coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fi-  
 xació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 18,29 73,16 
05.06.05 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada mà-  
 xima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de se-  
 nyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 13,00 

  ______________________________________________________  

 13,00 25,86 336,18 
05.06.06 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 6,86 

  ______________________________________________________  

 6,86 3,00 20,58 
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05.06.07 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 7,07 

  ______________________________________________________  

 7,07 1,00 7,07 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 05.06 SENYALITZACIÓ PAVELLO E ..  713,71 
 SUBCAPITOL 05.07 ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO E                                      
05.07.01 PA   ESCOMESA  INCENDIS.                                               

 Treballs d'escomesa. S'inclou:  
 - Construcció de manifold DN200, segons detall.  
 - Connexionat a canonades existents amb material necessari.  
 - Bolards de protecció i estructura metàl·lica.  
 - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades.  
 - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es  
 puguin necessitar  
 - Gestions davant empresa suministradora per la contractació  
 - Redacció de la documentació necessaria  
 - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia.  
 - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari  
   
 NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa  
 de la Companyia subministradora d'Aigües.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 1.644,00 1.644,00 
05.07.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 16,44 

  ______________________________________________________  

 16,44 3,00 49,32 
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05.07.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 16,93 

  ______________________________________________________  

 16,93 1,00 16,93 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 05.07 ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO 
 1.710,25 
  ____________  
 TOTAL CAPITOL 05 PAVELLO E .............................................................................................................  264.361,83 
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 CAPITOL 06 PAVELLO F                                                         
 SUBCAPITOL 06.01 EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO F                                     
06.01.01 UN   RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570.                     

 Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques:  
 - Muntant/penjant amb enbellidor  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i ele-  
 vació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.483,00 

  ______________________________________________________  

 1.483,00 9,89 14.666,87 
06.01.02 UN   RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC                                      

 Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques:  
 - Pared  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge.  
 s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 45,00 

  ______________________________________________________  

 45,00 11,68 525,60 
06.01.03 UN   PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101.                                  

 Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característi-  
 ques:  
 * Trim galvanitzat.  
 * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI.  
 * Càmera de retard mod. RC-1.  
 * Presòstat PS10-1A.  
 * Vàlvules de comporta de pivot ascendent.  
 * Homologació FM.  
 S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 1.999,83 5.999,49 
06.01.04 UN   PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT                                       

 Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i de-  
 tector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.  
 Total cantidades alzadas 26,00 

  ______________________________________________________  

 26,00 245,00 6.370,00 
06.01.05 UN   ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024.                      

 Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24  
 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 45,47 45,47 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
6 de junio de 2016  Pàgina 97  

06.01.06 UN   DETECTOR DE FLUXE                                                 

 Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, ca-  
 blejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmis-  
 sió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat.  
   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 143,03 429,09 
06.01.07 UN   VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de  
 diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 194,89 584,67 
06.01.08 UN   VALVULA PAPALLONA MANUAL 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre  
 nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 258,72 1.034,88 
06.01.09 ML   TUB ACER NEGRE 4" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 10,00 

  ______________________________________________________  

 10,00 41,91 419,10 
06.01.10 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.760,00 

  ______________________________________________________  

 1.760,00 32,00 56.320,00 
06.01.13 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 236,00 

  ______________________________________________________  

 236,00 21,64 5.107,04 
06.01.14 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.  
 Total cantidades alzadas 5.932,00 

  ______________________________________________________  

 5.932,00 17,70 104.996,40 
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06.01.15 UN   PUNT DE PROVA                                                   
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per  
 a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit ma-  
 terial, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 165,00 495,00 
06.01.16 UN   PUNT DE BUIDAT                                                  
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barce-  
 lona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 32,00 

  ______________________________________________________  

 32,00 165,00 5.280,00 
06.01.17 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 2.022,74 

  ______________________________________________________  

 2.022,74 3,00 6.068,22 
06.01.18 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 2.083,42 

  ______________________________________________________  

 2.083,42 1,00 2.083,42 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 06.01 EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO 
 210.425,25 
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 SUBCAPITOL 06.02 EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO F                                         
06.02.01 UN   B.I.E. 25 AMB RACORD 45                                           

 Subm. i col. de B.I.E. Característiques:   
 * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tanca-  
 ment.  
 * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació  
 * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre.  
 * Llança  Ø 25 mm.  
 * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N.  
 * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm.  
 S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 183,97 1.471,76 
06.02.02 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 160,00 

  ______________________________________________________  

 160,00 21,64 3.462,40 
06.02.03 ML   TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
   
 Total cantidades alzadas 25,00 

  ______________________________________________________  

 25,00 25,38 634,50 
06.02.04 ML   TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  ______________________________________________________  

 5,00 24,09 120,45 
06.02.05 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 35,00 

  ______________________________________________________  

 35,00 32,00 1.120,00 
06.02.06 UN   EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs.                                          

 Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb  armari i  
 suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 23,08 184,64 
06.02.07 UN   EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs.                                           

 Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat  
 en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 84,83 169,66 
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06.02.08 UD   DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA                           

 Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 35,00 140,00 
06.02.09 UD   DESMONTATGE BIES EXISTENTS                                        

 Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions  
 metàl·liques existents.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 150,00 600,00 
06.02.10 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 79,03 

  ______________________________________________________  

 79,03 3,00 237,09 
06.02.11 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 81,41 

  ______________________________________________________  

 81,41 1,00 81,41 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 06.02 EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO F 
 8.221,91 
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 SUBCAPITOL 06.03 DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO F                                       
06.03.01 UN   CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS                                  

 Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Com-  
 pleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements:  
 * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4.  
 * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S.  
 * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30.  
 * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1.  
 * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000.  
 * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212.  
 * Programa de configuració PK-ID3000.  
 S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 2.148,62 2.148,62 
06.03.02      REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1                              

 Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al  
 software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100  
 Mhz.  
 S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del  
 Rack del node de comunicacions.  
 Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 608,60 608,60 
06.03.03      F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2                                 

 Subministre e instal·lació de font d'alimentació  conmutada de 24Vcc 5A controlada per microproce-  
 sador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics  (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' es-  
 tat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació con-  
 mutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presen-  
 cia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207,  
 alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i pro-  
 tecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols.  
   
 Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions.  
   
 Marca HLSI Model HLSPS50.  
 Equipos de Aspiración 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 301,33 903,99 
06.03.04 ML   CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH.                                          

 Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i  
 coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i es-  
 tany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosi-  
 vitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació  
 Total cantidades alzadas 925,00 

  ______________________________________________________  

 925,00 1,16 1.073,00 
06.03.05 UN   DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM                                    

 Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algorit-  
 mes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test  
 manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sor-  
 tida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m².  S'inclou base B501 i p.p. de material au-  
 xiliar de muntatge i mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 16,00 

  ______________________________________________________  

 16,00 43,43 694,88 
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06.03.06 UN   SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02                              

 Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable  
 amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potèn-  
 cies de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de su-  
 perficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 84,29 674,32 
06.03.07 UN   SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24                                  

 Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell  
 amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxi-  
 liar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 46,11 92,22 
06.03.08 UN   MODUL CONTROL NOTIFIER M701.                                      

 Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície  
 M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 41,36 165,44 
06.03.09 UN   POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41                              

 Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NO-  
 TIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent.  S'inclou caixa de superfície  
 SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 37,67 301,36 
06.03.10 UN   RETENEDOR NOTIFIER EC-1360                                        

 Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb  
 placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de  
 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 36,45 72,90 
06.03.11 UN   MODUL AILLADOR NOTIFIER M700X.                                    

 Subm. i col. de mòdul aïllador NOTIFIER mod. M700X. S'inclou caixa de superfície M200SMB i  
 p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.  
 Total cantidades alzadas 12,00 

  ______________________________________________________  

 12,00 34,92 419,04 
06.03.12 UN   MODUL MONITOR                                                   
  

 Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p.  
 de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 26,00 

  ______________________________________________________  

 26,00 37,00 962,00 
06.03.13 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal                           

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig  
 configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 1 1,00 
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  ______________________________________________________  

 1,00 850,07 850,07 
06.03.14 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales                         

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mos-  
 treig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'eleva-  
 ció  
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 1.239,74 4.958,96 
06.03.15 ML   CANONADA ASPIRACIÓ                                                

 Subministre  e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior  
 de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell.  
 Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i  
 plec de condicions, inslus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.  
 900 900,00 
  ______________________________________________________  

 900,00 5,11 4.599,00 
06.03.16 UN   FILTRE EN LINEA                                                 
  

 Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la co-  
 nanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior.  
 Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 276,69 2.490,21 
06.03.17 UN   TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ                         

 Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i  
 molla metàlic interior.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.  
 81 81,00 
  ______________________________________________________  

 81,00 9,06 733,86 
06.03.18 PA   ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI                                   

 Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat  
 al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho pre-  
 cisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors  
 aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 600,00 600,00 
06.03.19 PA   PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ                                          

 Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de  
 Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al  
 sistema existent.  
   
 Totalment instal·lat i funcionant.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 450,00 450,00 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
6 de junio de 2016  Pàgina 104  

06.03.20 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 227,98 

  ______________________________________________________  

 227,98 3,00 683,94 
06.03.21 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 234,82 

  ______________________________________________________  

 234,82 1,00 234,82 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 06.03 DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO F 
 23.717,23 
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 SUBCAPITOL 06.04 SECTORITZACIÓ PAVELLO F                                           
 APARTAT 06.04.01 TREBALLS PREVIS                                                   
06.04.01.01 pa   ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES                                   

 Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sor-  
 tints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i  
 en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 1.890,75 1.890,75 
06.04.01.02 ml   RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES                                 

 Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mit-  
 jançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder  
 trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la ru-  
 na i transport a abocador autoritzat.  
 1 17,55 17,55 
  ______________________________________________________  

 17,55 15,60 273,78 
06.04.01.03 pa   RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ                       

 Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada  
 complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de  
 transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 250,00 250,00 
06.04.01.04 pa   RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES                                 

 Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ata-  
 veus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 1.885,95 1.885,95 
06.04.01.05 m2   RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT                                      

 Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la  
 superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a  
 abocador autoritzat.  
 1 17,55 1,50 26,33 
  ______________________________________________________  

 26,33 8,95 235,65 
06.04.01.06 pa   RETIRADA DE SENYALITZACIÓ                                         

 Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 75,90 75,90 
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06.04.01.07 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 46,12 

  ______________________________________________________  

 46,12 3,00 138,36 
06.04.01.08 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 47,50 

  ______________________________________________________  

 47,50 1,00 47,50 
  ________________  

 TOTAL APARTAT 06.04.01 TREBALLS PREVIS .....................  4.797,89 
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 APARTAT 06.04.02 OBRA                                                              
06.04.02.01 m2   PARET DE BLOC DE FORMIGÓ                                          

 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de  
 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN  
 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals mas-  
 sissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,  
 col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S  
 de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, certificació  
 minima EI-60. Reforços cada 3 m de longitud i 3 m d'alçada, armat interior amb malla tipus MUR-  
 FOR.  Es formigonarà el primer metre d'alçada en tota la seva longitud.  
 4 12,00 3,50 168,00 
  ______________________________________________________  

 168,00 34,85 5.854,80 
06.04.02.02 m2   PANELL SANDWICH INTERIOR                                          

 Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 sistema PLASFOC ACH a interior format per dues  
 planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior  
 llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal  
 encadellat i sistema de fixació oculta,estructura i remats amb xapa d'acer, amb la cara interior perfo-  
 rada, per a façanes, col·locat en posició vertical. Totalment montat i certificat.  
    
 2 55,00 3,30 363,00 
 1 17,56 3,30 57,95 
  ______________________________________________________  

 420,95 58,30 24.541,39 
06.04.02.03 m2   PANELL SANDWICH EXTERIOR                                          

 Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 tipus sistema PLASFOC homologat exterior format  
 per dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la ca-  
 ra exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt  
 longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, estructura de suport, remats amb xapa d'acer, per a  
 façanes, col·locat en posició vertical.  
 1 6,05 1,20 7,26 
  ______________________________________________________  

 7,26 58,30 423,26 
06.04.02.04 UD   RECUBRIMENT CONDUCTE EXTRACCIÓ CUINA                              

 Suministrament i col·locació de recubriment de conducte existent d'extracció de cuina, mitjançant pa-  
 nell tipus PROMAT amb un desenvolupament màxim de 3m en sentit horitzontal i 2 en sentit vertical.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 665,48 665,48 
06.04.02.05 UD   REIXA INTUMESCENT                                                 

 Suministre i col·locació de reixa intumescent en forats de façana per a ventilació de restaurant. DIM  
 600X600  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 54,23 108,46 
06.04.02.06 UD   PROTECCIONS METÀL·LIQUES                                          

 Suministrament i col·locació de proteccions d'acer galvanitzat en calent, a base de pletina de 10mm  
 soldada a T de 120 i tub circular de diametre 160 fixada mecànicament a solera mitjançant tacs de  
 metrica 16 mm per la protecció del camí de la porta en l'aparador de la parada conlindant (llargaria  
 2,00 m, alçada 50 m). S' inclou p/p d'elements d'elevació, pintura i tot allò necessari per tenir la parti-  
 da acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 198,55 794,20 
06.04.02.07 ML   ESTRUCTURA DE SUPORT PORTA CORREDISSA EI                          

 Suminstrament i col·locació de sub estructura d'acer a base de tub de 60cm soldat en perfil HEB  
 existent (a verificar per el calculista la seva carrega), els tubs aniran col·locats cada 60/80cm segons  
 sigui necessàri. S'inclou en la partida p.p d'ajudes, elements d'elevació i tot el necessàri per deixar la  
 partida completament acabada i llest aper penjar la porta.  
 1 17,56 17,56 
  ______________________________________________________  

 17,56 101,54 1.783,04 
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06.04.02.08 M2   PROTECCIÓ ESTRUCTURA R60                                          

 Protecció contra el foc mitjançant pintura intumescent o morters ignífug de perfils metàl·lics i/o plaques  
 formigó existents de suport de la passarella forjat del bar restaurant i escala, fins aconseguir una esta-  
 bilitat al foc de 60 minuts. S'inclou el treballs previs de sanejament i rascat de la pintura existent, im-  
 primació i el nombre de capes i elements necessaris per la seva correcta protecció fins conseguir la  
 R60 desitjada. Homologat i certificat.  
 2 55,00 6,00 660,00 
  ______________________________________________________  

 660,00 12,00 7.920,00 
06.04.02.09 ML   VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA CONTRA COPS                        

 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20  
 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), se-  
 gons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència  
 mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Per protecció de paret contra  
 cops.  
 2 12,00 24,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 18,04 432,96 
06.04.02.10 m2   CEL RAS EI60                                                    
  

 Cel ras continu amb una resistència al foc EI60 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de  
 gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3  
 2 6,00 1,50 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 19,00 342,00 
06.04.02.11 m2   EXTRADOSSAT INTERIOR RTE.                                         

 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant  
 mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus hidrò-  
 fuga (H) de 15 mm de gruix, acabat pintat inclós. Forats finestres existents per l'interior del restaurant.  
 1 20,00 2,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 18,87 754,80 
06.04.02.12 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 436,20 

  ______________________________________________________  

 436,20 3,00 1.308,60 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
6 de junio de 2016  Pàgina 109  

06.04.02.13 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 449,29 

  ______________________________________________________  

 449,29 1,00 449,29 
  ________________  

 TOTAL APARTAT 06.04.02 OBRA ...........................................  45.378,28 
 APARTAT 06.04.03 TANCAMENT                                                         
06.04.03.01 UD   PORTA CORREDISSA                                                
  

 Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc tipus Alfatorres CEI-60  homolo-  
 gada, per a unes mides de pas aproximades de 20000mm d’ample x 2800mm d’alçada, amb 2 fulles  
 amb un gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galvanitzada de  
 1,5mm a doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de coixinet  
 de boles, amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intumescents  
 EI60,  tancament electromecànic en cas d'incendi amb sistema d'aturada de seguretat. Amb 4 unitats  
 de portes de pas especials de pas 1000x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb barra  
 antipànic PUSH, maneta i sense clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç. S'inclou ali-  
 mentació elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu accionament. Totalment ins-  
 tal·lada, certificada i en perfecte estat de funcionament.  
   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 33.300,00 33.300,00 
06.04.03.02 UD   PORTA EI-60C5                                                   
  

 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-60C 5 tipus Alfatorres CEI-60  homologada, una fulla batent, per a una  
 llum de 120x210 cm, xapa llisa per les dues cares i reomplert de material ignifug amb imprimació,  
 marc galvanitzat perfilat amb encast per la cinta intumescent, prenis macisos amb rodamentss a bo-  
 les, sense soldadures vistes, amb finestreta, resort i tancaportes TS-4000 amb braç col·locat  i tanca  
 antipànic, col·locada, pintada color a definir DF.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 670,99 1.341,98 
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06.04.03.03 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 346,42 

  ______________________________________________________  

 346,42 3,00 1.039,26 
06.04.03.04 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 356,81 

  ______________________________________________________  

 356,81 1,00 356,81 
  ________________  

 TOTAL APARTAT 06.04.03 TANCAMENT ...............................  36.038,05 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPITOL 06.04 SECTORITZACIÓ PAVELLO F ..  86.214,22 
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 SUBCAPITOL 06.05 EXHUTORIS PAVELLO F                                               
06.05.01 M2   CORTINA DE FUMS                                                 
  

 Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFI-  
 RE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons  
 UNE EN 12101-1.   
 Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i siste-  
 ma de suport.  
 Total cantidades alzadas 320,00 

  ______________________________________________________  

 320,00 33,50 10.720,00 
06.05.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 107,20 

  ______________________________________________________  

 107,20 3,00 321,60 
06.05.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 110,42 

  ______________________________________________________  

 110,42 1,00 110,42 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 06.05 EXHUTORIS PAVELLO F ...........  11.152,02 
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 SUBCAPITOL 06.06 SENYALITZACIO PAVELLO F                                           
06.06.01 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR                     

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimen-  
 sions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material  
 auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 11,53 92,24 
06.06.02 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25                       

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fo-  
 toluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. In-  
 clòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 11,53 92,24 
06.06.03 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA              

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotolumi-  
 niscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs  
 p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 11,53 92,24 
06.06.04 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA                                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de  
 coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fi-  
 xació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 18,29 73,16 
06.06.05 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada mà-  
 xima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de se-  
 nyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 13,00 

  ______________________________________________________  

 13,00 25,86 336,18 
06.06.06 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 6,86 

  ______________________________________________________  

 6,86 3,00 20,58 
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06.06.07 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 7,07 

  ______________________________________________________  

 7,07 1,00 7,07 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 06.06 SENYALITZACIO PAVELLO F ...  713,71 
 SUBCAPITOL 06.07 ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO F                                      
06.07.01 PA   ESCOMESA  INCENDIS.                                               

 Treballs d'escomesa. S'inclou:  
 - Construcció de manifold DN200, segons detall.  
 - Connexionat a canonades existents amb material necessari.  
 - Bolards de protecció i estructura metàl·lica.  
 - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades.  
 - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es  
 puguin necessitar  
 - Gestions davant empresa suministradora per la contractació  
 - Redacció de la documentació necessaria  
 - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia.  
 - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari  
   
 NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa  
 de la Companyia subministradora d'Aigües.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 1.644,00 1.644,00 
06.07.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 16,44 

  ______________________________________________________  

 16,44 3,00 49,32 
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06.07.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 16,93 

  ______________________________________________________  

 16,93 1,00 16,93 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 06.07 ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO 
 1.710,25 
  ____________  
 TOTAL CAPITOL 06 PAVELLO F .............................................................................................................  342.154,59 
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 CAPITOL 07 PAVELLO G                                                         
 SUBCAPITOL 07.01 EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO G                                     
07.01.01 UN   RUIXADOR TYCO K80 1/2" A 68º . BRONZE. 57570.                     

 Subm. i col. de ruixador TYCO de les següents característiques:  
 - Muntant/penjant amb enbellidor  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge i ele-  
 vació, inclús aïllament coquilla en connexions a panells aïllants.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.275,00 

  ______________________________________________________  

 1.275,00 9,89 12.609,75 
07.01.02 UN   RUIXADOR TYCO K80 PARED 68ºC                                      

 Subm. i col. de ruixador TYCO tipus pared de les següents característiques:  
 - Pared  
 - Connexió de 1/2".  
 - Ampolla de 5 mm.  
 - Acabat en bronze.  
 - Temperatura 68ºC.  
 - Factor K: 80.  
 - Homologat UL/ULC/FM/LPC/Vds.  
 S'Inclou connexió al ramal principal amb canonanda d'acer de 1" i material auxiliar de muntatge.  
 s'inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 40,00 

  ______________________________________________________  

 40,00 11,68 467,20 
07.01.03 UN   PUNT CONTROL TYCO 4" 1448921101.                                  

 Subm. i col. de punt de control de ruixadors TYCO tipus TUBERIA HUMEDA de 4" . Característi-  
 ques:  
 * Trim galvanitzat.  
 * Vàlvula d'alarma AV-1 amb brides tipus ANSI.  
 * Càmera de retard mod. RC-1.  
 * Presòstat PS10-1A.  
 * Vàlvules de comporta de pivot ascendent.  
 * Homologació FM.  
 S' inclou p.p. d'accessoris pel seu muntatge.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 1.999,83 3.999,66 
07.01.04 UN   PUNT DE CONTROL SIMPLIFICAT                                       

 Suministre e instal·lació de punt de control simplificat, compost per válvula de tall de papallona i de-  
 tector de fluxe. Inclos connexió a instal·lació de supervisió.  
 Total cantidades alzadas 29,00 

  ______________________________________________________  

 29,00 245,00 7.105,00 
07.01.05 UN   ARMARI 24 RUIXADORS DE RESERVA TYCO 0240024.                      

 Sum. y col. de de armario para rociadores de reserva TYCO mod. 0240024, con capacidad para 24  
 rociadores. Se incluye material auxiliar de montaje.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 45,47 45,47 
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07.01.06 UN   DETECTOR DE FLUXE                                                 

 Suministre e instal·lació de detector de fluxe per a instal·lació de ruixadors, incloent la instal·lació, ca-  
 blejat sota tub, modul de control, modificació i/o programació de instal·lació de detecció per transmis-  
 sió de la senyal a centrall de detecció d'incendis, homologat, totalment instal·lat, conexionat i verificat.  
   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 143,03 429,09 
07.01.07 UN   VALVULA RETENCIÓ CLAPETA 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta embridada/acoplaments ranurats, de 4" de  
 diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 194,89 779,56 
07.01.08 UN   VALVULA PAPALLONA MANUAL 4"                                       

 Suministre e instal·lació de vàlvula de papallona embridada/acoplaments ranurats, de 4" de diàmetre  
 nominal, de 16 bar de PN, de bronze tipus 2 i montat superficialment.   
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 258,72 1.034,88 
07.01.09 ML   TUB ACER NEGRE 4" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 10,00 

  ______________________________________________________  

 10,00 41,91 419,10 
07.01.10 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 1.476,00 

  ______________________________________________________  

 1.476,00 32,00 47.232,00 
07.01.13 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 210,00 

  ______________________________________________________  

 210,00 21,64 4.544,40 
07.01.14 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/4" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/4", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada.  
 Total cantidades alzadas 4.876,00 

  ______________________________________________________  

 4.876,00 17,70 86.305,20 
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07.01.15 UN   PUNT DE PROVA                                                   
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de proba i control fomat per vàlvula de bola amb pressa per  
 a manòmetre amb carcasa d'acer inoxidable protegit amb glicerina y escala 0-16bar. Inclou petit ma-  
 terial, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  ______________________________________________________  

 3,00 165,00 495,00 
07.01.16 UN   PUNT DE BUIDAT                                                  
  

 Suministre e instal·lació de unitat de punt de buidat fomat per vàlvula de bola i tap tipus racord Barce-  
 lona. Inclou petit material, inclus tubería de PVC fins a connexió a baixant més proper.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 36,00 

  ______________________________________________________  

 36,00 165,00 5.940,00 
07.01.17 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 1.714,06 

  ______________________________________________________  

 1.714,06 3,00 5.142,18 
07.01.18 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 1.765,48 

  ______________________________________________________  

 1.765,48 1,00 1.765,48 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 07.01 EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO 
 178.313,97 
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 SUBCAPITOL 07.02 EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO G                                         
07.02.01 UN   B.I.E. 25 AMB RACORD 45                                           

 Subm. i col. de B.I.E. Característiques:   
 * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable , pintat color vermell, amb xarneres i tanca-  
 ment.  
 * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació  
 * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre.  
 * Llança  Ø 25 mm.  
 * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N.  
 * Connexió complementaria amb vàlvula i racord Ø45mm.  
 S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.  
 Total cantidades alzadas 12,00 

  ______________________________________________________  

 12,00 183,97 2.207,64 
07.02.02 ML   TUB ACER NEGRE 1 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 1 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 240,00 

  ______________________________________________________  

 240,00 21,64 5.193,60 
07.02.03 ML   TUB ACER NEGRE 2 1/2" PINTAT VERMELL                              

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2 1/2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC  
 y p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
   
 Total cantidades alzadas 35,00 

  ______________________________________________________  

 35,00 25,38 888,30 
07.02.04 ML   TUB ACER NEGRE 2" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 2", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 60,00 

  ______________________________________________________  

 60,00 24,09 1.445,40 
07.02.05 ML   TUB ACER NEGRE 3" PINTAT VERMELL                                  

 Sum. y col. de canonada d'acer negre DIN 2440 UNE EN 10255:2005 soldat per resistencia elèctri-  
 ca, de 3", pintat amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. S'inclouen juntes tipus VICTAULIC y  
 p.p. d'accessoris i soports.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
   
 Total cantidades alzadas 265,00 

  ______________________________________________________  

 265,00 32,00 8.480,00 
07.02.06 UN   EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs.                                          

 Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb  armari i  
 suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 12,00 

  ______________________________________________________  

 12,00 23,08 276,96 
07.02.07 UD   DESMONTATGE INSTAL·LACIÓ COLUMNA HUMIDA                           

 Desmontatge d'instal·lació existent de boques humides al passadís. Inclús transport a abocador.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
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 Total cantidades alzadas 8,00 

  ______________________________________________________  

 8,00 35,00 280,00 
07.02.08 UD   DESMONTATGE BIES EXISTENTS                                        

 Desmontatge de bies i canonada associada a les mateixes. Inclús transport a abocador i proteccions  
 metàl·liques existents.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 150,00 600,00 
07.02.09 ML   DESMUNTATGE DE TUBERIA BIES EXISTENT                              

 Desmontatge canonada existent de diámetre superior a 2" i inferior a 4". Inclús transport a abocador i  
 proteccions metàl·liques existents.  
 S' inclou p/p d'elements d'elevació pintura i tot allò necessari per tenir la partida acabada i instal·lada  
 Total cantidades alzadas 200,00 

  ______________________________________________________  

 200,00 8,00 1.600,00 
07.02.10 UN   EXTINTOR CO2 DE 10 Kgs.                                           

 Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 10 Kgs, amb armari i suport instal.lat  
 en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 84,83 339,32 
07.02.11 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 213,11 

  ______________________________________________________  

 213,11 3,00 639,33 
07.02.12 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 219,51 

  ______________________________________________________  

 219,51 1,00 219,51 
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  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 07.02 EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO G 
 22.170,06 
 SUBCAPITOL 07.03 DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO G                                       
07.03.01 UN   CENTRAL NOTIFIER ID3000 4 LLAÇOS                                  

 Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref. ID3000, de 4 llaços. Com-  
 pleix normativa europea EN-54. Formada pels següents elements:  
 * 1 Equip bàsic mod. BE3000 de 2 llaços ampliable fins a 4.  
 * 1 Targeta de 2 llaços mod. LIB3000S.  
 * 1 Font d'alimentació de 2.5 A. mod. FA30.  
 * 1 Cabina standard d'1 cos mod. CAB-IDA1.  
 * 1 Tapa frontal cabina mod. TF-BE3000.  
 * 2 Bateries de 12V. 12 Ah. mod. PS-1212.  
 * Programa de configuració PK-ID3000.  
 S'Inclou material auxiliar de muntatge, programació i posada en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 2.148,62 2.148,62 
07.03.02      REDIRECCIONADOR D'INFORMACIÓ TG-IP-1                              

 Subministrament e instal·lació d'equip redireccionador de la informació del port RS232 de la cetnral al  
 software de gestió gràfica TG mitjançant protocol IP. Compatible amb xarxes Ethernet a 10 y 100  
 Mhz.  
 S'inclou conexió a ethernet i alimentació 24 V. Connexió amb latiguillo UTP cat 6 fins a port del  
 Rack del node de comunicacions.  
 Totalment programat i funcionant segons planols i pliec de condicions.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo TG-IP-1 + 020-478.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 608,60 608,60 
07.03.03      F.A.HLSPS50 de 130W / 5A EN54-4A2                                 

 Subministre e instal·lació de font d'alimentació  conmutada de 24Vcc 5A controlada per microproce-  
 sador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics  (PTC) i 10 indicadors lluminosos d' es-  
 tat, sortidas de relés per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de la alimentació con-  
 mutada, protecció contra cortocircuits. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presen-  
 cia, nivel y eficacia. Supervisió de derives a tierra. Inclou 2 bateríes de 12V 7A/h model PS1207,  
 alimentació elèctrica 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat al mateix recinte i pro-  
 tecció elèctrica tipus PIA 10A/2 pols.  
   
 Totalment instal·lada i funcionant segons planols i pleg de condicions.  
   
 Marca HLSI Model HLSPS50.  
 Equipos de Aspiración 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 301,33 903,99 
07.03.04 ML   CABLE NOTIFIER 2x2.5-LH.                                          

 Subm. i col. de cable mànega parell trenat i apantallat, NOTIFIER ref. 2x2'5-LH, de color taronja i  
 coure polit flexible, classe 1 de 2x2.5 mm² , amb funda d'alumini/polièster i drenatge de coure i es-  
 tany de 0.5 mm², no propagador de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosi-  
 vitat. S'inclou p/p de tub de protecció i caixes de pvc o similar i elements d'elevació  
 Total cantidades alzadas 1.107,00 

  ______________________________________________________  

 1.107,00 1,16 1.284,12 
07.03.05 UN   DET. FUMS NOTIFIER SDX-751-TEM                                    

 Subm. i col. de detector de fums óptic-tèrmic NOTIFIER mod. SDX-751 TEM, analógic amb algorit-  
 mes, amb microprocessador per l'anàlisis de les senyals óptica-tèrmica, incorpora funcions de test  
 manual i automàtic i direccionament decàdit (01-99), disposa de dos leds per indicació d'alarma i sor-  
 tida per indicador remot. Area de cobertura màx. 60-80 m².  S'inclou base B501 i p.p. de material au-  
 xiliar de muntatge i mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 22,00 

  ______________________________________________________  

 22,00 43,43 955,46 
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07.03.06 UN   SIRENA INTERIOR. NOTIFIER wss-pc-i02                              

 Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior NOTIFIER ref. WSS-PC-I02, direccionable  
 amb flash alimentada des del llaç analògic, de color vermell amb 32 tons seleccionables amb potèn-  
 cies de 96 a 103 dB. Alimentació de 15 a 33 Vcc de 18 mA. Norma EN54-3. S'inclou base de su-  
 perficie B501AP i p.p. de material auxiliar, mitjans d'elevació  
 Total cantidades alzadas 14,00 

  ______________________________________________________  

 14,00 84,29 1.180,06 
07.03.07 UN   SIRENA EXTERIOR NOTIFIER NSR-E24                                  

 Subm. i col. de sirena exterior NOTIFIER mod. NSR-E-24, bitonal óptic-acústica de color vermell  
 amb rètol de "FUEGO", potència de 105 dB, alimentació 24 V.DC, 330 mA. S'inclou material auxi-  
 liar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 46,11 92,22 
07.03.08 UN   MODUL CONTROL NOTIFIER M701.                                      

 Subm. i col. de mòdul control NOTIFIER mod. M701 d'una sortida. S'inclou caixa de superfície  
 M200SMB i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 41,36 165,44 
07.03.09 UN   POLSADOR NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41                              

 Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable, amb aïllador de curt circuit amb tapa NO-  
 TIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41 per sistema analògic intel·ligent.  S'inclou caixa de superfície  
 SR1T i material auxiliar de muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 14,00 

  ______________________________________________________  

 14,00 37,67 527,38 
07.03.10 UN   RETENEDOR NOTIFIER EC-1360                                        

 Subm. i col. de retenedor NOTIFIER mod. EC-1360 per a porta tallafocs de 100 kg/1100N. Amb  
 placa ferromagnètica, caixa i polsador de desbloqueig. L'equip actua quan deixa d'aplicar la tensió de  
 24 Vcc. S'inclou p.p. d'accesoris de connexionat, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 36,45 145,80 
07.03.11 UN   MODUL AILLADOR NOTIFIER M700X.                                    

 Subm. i col. de mòdul aïllador NOTIFIER mod. M700X. S'inclou caixa de superfície M200SMB i  
 p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.  
 Total cantidades alzadas 12,00 

  ______________________________________________________  

 12,00 34,92 419,04 
07.03.12 UN   MODUL MONITOR                                                   
  

 Subm. i col. de mòdul monitor NOTIFIER mod. M710. S'inclou caixa de superfície M200SMB i p.p.  
 de material auxiliar per al seu muntatge, mitjans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 26,00 

  ______________________________________________________  

 26,00 37,00 962,00 
07.03.13 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 1 canal                           

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, d'una entrada de tubería de mostreig  
 configurat per una zona de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 1 1,00 
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  ______________________________________________________  

 1,00 850,07 850,07 
07.03.14 UN   SISTEMA D'ASPIRACIÓ FAAST LT de 2 canales                         

 Subministre e instal·lació d'unita d'anàlisis de fums per aspiració, de 2 entrades de tubería de mos-  
 treig configurat per 2 zones de detecció. S'inclou canonada d'aspiració de ABS-V0 i caixa de análisis  
 amb  un sensor láser puntual. Informació del sistema barra gráfica en forma de péndul. Amb conexió  
 directa al llaç de comunicacions analògic. Sensibilitat i paràmetres de detecció seleccionables. Equi-  
 pat amb filtre i sensor de fluxe per ultraso.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i pleg de condicions, inlcus mitjans d'eleva-  
 ció  
   
 Marca NOTIFIER Model NFXI-ASD11.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 1.239,74 4.958,96 
07.03.15 ML   CANONADA ASPIRACIÓ                                                

 Subministre  e instal·lació de canonada per a sistema de detecció per aspiració de diàmetre exterior  
 de 25 mm e interior de 21 mm i material ABS-V0, lliure d'halògens i autoextinguible. Color vermell.  
 Inclus part proporcional d'accessoris i soportació. Totalment instal·lat i funcionant, segons planols i  
 plec de condicions, inslus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0.  
 900 900,00 
  ______________________________________________________  

 900,00 5,11 4.599,00 
07.03.16 UN   FILTRE EN LINEA                                                 
  

 Suministre e instal·lació de filtre de color vermell recomenat en ambients bruts compatible amb la co-  
 nanada suministrada per HLSI de 25 mm de diàmetre exterior.  
 Totalment instal·lat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'elevació.  
 Marca NOTIFIER Modelo VSP-850-R  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 276,69 2.490,21 
07.03.17 UN   TUB FLEXIBLE PER INSTAL·LACIONS ASPIRACIÓ                         

 Subministre e instal·lació de tub flexible per a instal·lacions d'aspiració de 50 cm amb elastòmero i  
 molla metàlic interior.   
 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions, inclus mitjans d'eleva-  
 ció.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo 530-FLEX.  
 81 81,00 
  ______________________________________________________  

 81,00 9,06 733,86 
07.03.18 PA   ALIMENTACIÓ ELECTRICA DESDE SAI                                   

 Alimentació elèctrica mitjançant manguera 3x2,5mm 2 sota tub des de quadre elèctric de SAI ubicat  
 al mateix recinte amb nova protecció elèctrica tipus PIA 10A/2, pols fins a tots elements que ho pre-  
 cisin de la instal·lació de protecció contra incendis (central de detecció, fonts alimentació, detectors  
 aspiració, retenidors i/o portes tallafocs). Totalment instal·lat i en funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 600,00 600,00 
07.03.19 PA   PROGRAMACIO E INTEGRACIÓ                                          

 Programació i integració de sistema de detecció d'incendis al centre de control d'emergències de  
 Mercabarna del programa gràfic DESICO existent. S'integraran la totalitat dels equips instal·lats al  
 sistema existent.  
   
 Totalment instal·lat i funcionant.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 450,00 450,00 
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07.03.20 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 240,75 

  ______________________________________________________  

 240,75 3,00 722,25 
07.03.21 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 247,97 

  ______________________________________________________  

 247,97 1,00 247,97 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 07.03 DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO G 
 25.045,05 
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 SUBCAPITOL 07.04 SECTORITZACIÓ PAVELLO G                                           
 APARTAT 07.04.01 TREBALLS PREVIS                                                   
07.04.01.01 pa   ANUL·LACIÓ MECANISMES FINESTRES                                   

 Anul·lació de de finestres a coberta, soldant els mecanismes i desmuntant les bisagres i peçes sor-  
 tints que impedeixin la col·locació de panell sandwich. La tasca es realitzarà amb mitjans d'elevació i  
 en horari nocturn. Alçada d'actuació superior a 5m.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 1.890,75 1.890,75 
07.04.01.02 ml   RETIRADA REVESTIMENT TERRAZO/GRES                                 

 Retirada de revestiment de terrazo o ceràmic de cnatell de forjat, col·locat sobre perfil metàl·lic i mit-  
 jançant morter. Es retirarà completament deixant la superficie neta i perfectament rematada per poder  
 trasdosar-hi panell sandwich. S'inclou p.p d'accesoris d'elevació, ajudes. S'inclou la retirada de la ru-  
 na i transport a abocador autoritzat.  
 1 17,55 17,55 
  ______________________________________________________  

 17,55 15,60 273,78 
07.04.01.03 pa   RETIRADA D'ELEMENTS METÀL·LICS DE PROTECCIÓ                       

 Retirada d'elements metàl·lics de protecció ancorats a solera mitjançant anclatge mecànic. retirada  
 complerta, sanejament de la superficie per podterior execució de porta i paret de bloc. S'inclou p.p de  
 transport de runa i sellecció de material així com el transport a un abocador autoritzat.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 250,00 250,00 
07.04.01.04 pa   RETIRADA INSTAL·LACIONS AFECTADES                                 

 Retirada i posterior recol·locació d'instal·lacions afectades en la col·locació de panell sandwich (ata-  
 veus, tubs de contraincendis, safates electriques, sortida fums restaurant...)  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 1.885,95 1.885,95 
07.04.01.05 m2   RETIRADA FUSTERIA RESTAURANT                                      

 Retirada de fusteria d'alumini i vidre de façana afectada per la sectorització, inclou el sanejament de la  
 superficie un cop extreta la finestra, p.p de mitjans d'elevació, p.p de selecció de runai transport a  
 abocador autoritzat.  
 1 17,55 1,50 26,33 
  ______________________________________________________  

 26,33 8,95 235,65 
07.04.01.06 pa   RETIRADA DE SENYALITZACIÓ                                         

 Retirada i recol·locació de rètol de senyalització de restaurant  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 75,90 75,90 
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07.04.01.07 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 46,12 

  ______________________________________________________  

 46,12 3,00 138,36 
07.04.01.08 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 47,50 

  ______________________________________________________  

 47,50 1,00 47,50 
  ________________  

 TOTAL APARTAT 07.04.01 TREBALLS PREVIS .....................  4.797,89 
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 APARTAT 07.04.02 OBRA                                                              
07.04.02.01 m2   PARET DE BLOC DE FORMIGÓ                                          

 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de  
 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN  
 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals mas-  
 sissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,  
 col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S  
 de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, certificació  
 minima EI-60. Reforços cada 3 m de longitud i 3 m d'alçada, armat interior amb malla tipus MUR-  
 FOR.  Es formigonarà el primer metre d'alçada en tota la seva longitud.  
 4 11,10 3,50 155,40 
  ______________________________________________________  

 155,40 34,85 5.415,69 
07.04.02.02 m2   PANELL SANDWICH INTERIOR                                          

 Tancament vertical amb panell sandwich EI-60 interior format per dues planxes d'acer i aïllament de  
 llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent  
 del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixa-  
 ció oculta, amb la cara interior perforada, per a façanes, col·locat en posició vertical.  
 Zona Bar exterior 1 25,35 3,50 88,73 
 Exterior 1 16,85 3,50 58,98 
  ______________________________________________________  

 147,71 65,80 9.719,32 
07.04.02.03 m2   FINESTRA EI 60                                                  
  

 Suministre i col·locació de tancament de vidre transparent tallafocs EI-60 en parament existent o nou.  
 S'inclou marc metàl·lic pintat i esmaltat color a escollir per DF, mitjans auxiliars i material de muntat-  
 ge. Totalment acabat i en correcte estat.  
 Total cantidades alzadas 25,00 

  ______________________________________________________  

 25,00 140,79 3.519,75 
07.04.02.04 m2   EXTRADOSSAT INTERIOR RTE.                                         

 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant  
 mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus hidrò-  
 fuga (H) de 15 mm de gruix, acabat pintat inclós. Forats finestres existents per l'interior del restaurant.  
 1 20,00 2,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 18,87 754,80 
07.04.02.05 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 194,10 

  ______________________________________________________  

 194,10 3,00 582,30 
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07.04.02.06 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 199,92 

  ______________________________________________________  

 199,92 1,00 199,92 
  ________________  

 TOTAL APARTAT 07.04.02 OBRA ...........................................  20.191,78 
 APARTAT 07.04.03 TANCAMENT                                                         
07.04.03.01 ud   PORTA DE GUILLOTINA                                               

 Suminsitrament i col·locació de porta de guillotina tallafocs tipus Alfatorres GEI-60 per unes mides de  
 pas 5800x2550mm (per a un forat total d'obra 6650x5490) en 1 fulla, amb un gruix de fulla de 70mm,  
 formada per safates horitzontals a 510mm en xapa galvanitzada de 1.5mm a doble cara, amb relleno  
 de llana de roca EI60 (segons assaig) guies laterals amb rodaments de coixinets de boles, amb pa-  
 racaigudes anti-trencament de cables i amb suports, solapament horitzontal tallafocs amb juntes intu-  
 mescents EI60, dos calaixos de contrapes (1 a cada costat) en xapa galvanitzada registrables amb  
 electroimà (24v) conectat a la senyal d'incendis de l'edifici, amb portillons de 1 fulla de 900x2020mm,  
 sense traveser inferior, amb barra antipànic PUSH, maneta, clau i tancament DORMA TS68. Inclou  
 mecanisme electric KIt. S'inclou alimentació elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel  
 seu accionament. Totalment instal·lada, certificada i en perfecte estat de funcionament.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 18.789,56 18.789,56 
07.04.03.02 UD   RETIRADA PORTA CORREDISSA EI                                      

 Retirada de porta corredissa existent. S'inclou p.p de tot el necessàri per deixar el forat lliure i net per  
 col·locació de nova porta.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 650,45 650,45 
07.04.03.03 UD   PORTA CORREDISSA EI                                               

 Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredissa tallafoc CEI-60, per a unes mides de pas  
 aproximades de 4600mm d’ample x 3070mm d’alçada, amb 2 fulles telescòpiques, disposades una a  
 cada costat, amb un gruix de fulla de 70mm, formada per safates verticals de 510mm en xapa galva-  
 nitzada de 1,5mm a doble cara, amb reomplertes de llana de roca EI60. Guies rectes i rodaments de  
 coixinet de boles, amb suports, solapament horitzontal i solapament vertical tallafoc amb juntes intu-  
 mescents EI60, calaix de contrapesos en xapa galvanitzada registrable (1 a cada costat). Amb 4  
 unitats de portes de pas especials de pas 900x2020mm en una fulla, sense travesser inferior, amb  
 barra antipànic PUSH, maneta i clau. Amb tancaportes aeri DORMA TS-68, de braç.  Inclou meca-  
 nisme electric KIt. S'inclou alimentació elèctrica i conexionat a sistema detecció d'incendis pel seu  
 accionament. Totalment instal·lada, certificada i en perfecte estat de funcionament.  
   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 12.857,14 12.857,14 
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07.04.03.04 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 322,97 

  ______________________________________________________  

 322,97 3,00 968,91 
07.04.03.05 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 332,66 

  ______________________________________________________  

 332,66 1,00 332,66 
  ________________  

 TOTAL APARTAT 07.04.03 TANCAMENT ...............................  33.598,72 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPITOL 07.04 SECTORITZACIÓ PAVELLO G ..  58.588,39 
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 SUBCAPITOL 07.05 EXHUTORIS PAVELLO G                                               
07.05.01 M2   CORTINA DE FUMS                                                 
  

 Suministre e instal·lació de cortina protectora contra el fum textil tipus FIXED de la firma PREFI-  
 RE-INTISI o similar per a la sectorització i canalització dels fums produits en un incendi, segons  
 UNE EN 12101-1.   
 Totalment montat i funcionant. Inclou tot el necessari pel seu montatge, inlsu mitjans d'elevació i siste-  
 ma de suport.  
 Total cantidades alzadas 35,00 

  ______________________________________________________  

 35,00 33,50 1.172,50 
07.05.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 11,73 

  ______________________________________________________  

 11,73 3,00 35,19 
07.05.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 12,08 

  ______________________________________________________  

 12,08 1,00 12,08 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 07.05 EXHUTORIS PAVELLO G ..........  1.219,77 
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 SUBCAPITOL 07.06 SENYALITZACIÓ PAVELLO G                                           
07.06.01 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. EXTINTOR                     

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, EXTINTOR, de poliestirè fotoluminiscent, dimen-  
 sions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs p/p de material  
 auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 17,00 

  ______________________________________________________  

 17,00 11,53 196,01 
07.06.02 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. BIE-25                       

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, boca d'incendi equipada BIE-25, de poliestirè fo-  
 toluminiscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. In-  
 clòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 15,00 

  ______________________________________________________  

 15,00 11,53 172,95 
07.06.03 ud   SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI. POLSADOR ALARMA              

 Ud. Placa de senyalització d'equips contra incendi, POLSADOR D'ALARMA, de poliestirè fotolumi-  
 niscent, dimensions 297x210 mm, segons UNE 23033-1. Instal·lat sobre parament vertical. Inclòs  
 p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 13,00 

  ______________________________________________________  

 13,00 11,53 149,89 
07.06.04 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. SORTIDA                                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 594x210 mm, segons UNE 23034. Instal·lat sobre parament vertical i/o suspès des de estructura de  
 coberta a una alçada màxima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fi-  
 xació de la placa de senyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 9,00 

  ______________________________________________________  

 9,00 18,29 164,61 
07.06.05 ud   SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ. RECORREGUT D'EMERGENCIA                

 Ud. Placa de senyalització d'evacuació, SORTIDA, de poliestirè fotoluminiscent, dimensions  
 448x224 mm, segons UNE 23034. Instal·lat suspès des de estructura de coberta a una alçada mà-  
 xima de 6 metres sobre paviment. Inclòs p/p de material auxiliar per a la fixació de la placa de se-  
 nyalització i mijtans d'elevació.  
 Total cantidades alzadas 19,00 

  ______________________________________________________  

 19,00 25,86 491,34 
07.06.06 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 11,75 

  ______________________________________________________  

 11,75 3,00 35,25 
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07.06.07 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 12,10 

  ______________________________________________________  

 12,10 1,00 12,10 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 07.06 SENYALITZACIÓ PAVELLO G ..  1.222,15 
 SUBCAPITOL 07.07 ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO G                                      
07.07.01 PA   ESCOMESA  INCENDIS.                                               

 Treballs d'escomesa. S'inclou:  
 - Construcció de manifold DN200, segons detall.  
 - Connexionat a canonades existents amb material necessari.  
 - Bolards de protecció i estructura metàl·lica.  
 - Armari metàl·lic tancat amb clau tipus JIS, portes ventilades.  
 - Assistència en el moment de la connexió a la xarxa pública pel control i ajuda en mitjans que es  
 puguin necessitar  
 - Gestions davant empresa suministradora per la contractació  
 - Redacció de la documentació necessaria  
 - Treballs d'obra civil (rases, arquetes, etc) segons informe companyia.  
 - Permisos, taxes davant l'administració si fos necessari  
   
 NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa  
 de la Companyia subministradora d'Aigües.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 1.644,00 1.644,00 
07.07.02 PA   AJUDES PALETA D'INCENDIS                                          

 AJUDES  D'INCENDIS:  
 L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. In-  
 clou:  
 * Replanteig, planols constructius, coordinació amb paradistes i marcatge en obra abans d'executar.  
 * Proteccions metàl·licques contra cops, bases de formigó i armaris per incluir les instal·lacions.   
 * Obrir i tapar regates.  
 * Obrir i rematar forats en paraments.  
 * Col.locació i muntatge de passamurs.  
 * Col·locació, muntatge i/o desmontatge de falsos sostres i panells aïllants.  
 * Reparació i pintura de paraments existents  
 * Repasos i feines auxiliars  
 * Montatge i desmontatge de instal·lacions existents.   
 * Fixació dels suports i remats de paraments.   
 * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.  
 * Realització de forats en falsos sostres.  
 * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.  
 * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.  
 En definitiva tot allò necessari per deixar l'obra acabada en perfectes condicions de funcionament i  
 compliment de normativa.  
 Total cantidades alzadas 16,44 

  ______________________________________________________  

 16,44 3,00 49,32 
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07.07.03 PA   PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC                                   

 Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.la-  
 cions, que inclou:  
 * Segellat de passos elèctrics.  
 * Segellat de passos de canonades no inflamables.  
 * Recobriment de conducte de xapa galvantizada.  
 * Segellat perimetral de comportes tallafocs.  
 * Segellat de passos de canodades inflamables.  
 * Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.  
 * Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàs-  
 tics.  
 * Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.  
 * Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de  
 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.  
 Total cantidades alzadas 16,93 

  ______________________________________________________  

 16,93 1,00 16,93 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 07.07 ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO 
 1.710,25 
  ____________  
 TOTAL CAPITOL 07 PAVELLO G .............................................................................................................  288.269,64 
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 CAPITOL 08 GENERALS                                                          
08.01 Ud   DOCUMENTACIÓ AS-BUILT                                             

 Elaboració de Documentació Final d'Obra (DFO) referent als capítols de Instalacions de la obra realit-  
 zada. com a mínim:  
 - Memoria descriptiva dels treballs desenvolupats  
 - Planols detallats de les obres executades;  
 - Càlculs definitius de la instal·lació executada.  
 - Software i llicències de programacions de instal·lacions de detecció.  
 - Presupost amb preu i medicions finals;  
 - Manuals d'usuari, llibres de instruccions i qualsevol tipus de informació necessaria per a la conser-  
 vació i manteniment de les instal·lacions i equips.   
 - Llibre de manteniment.  
 - Butlletins per companyia suministradora d'aigua contra incendis i legalització davant administració  
 en el seu cas.  
 - Resultats d'assaijos i protocols de prova de control de qualitat i funcionament de les unitats d'obra  
 que ho requerixin.  
 - Llicencies d'aplicacions instal·lades  
 - Planificació dels treballs a realitzar  
 - Reportatge fotogràfic.  
 - Certificats de materials instal·lats.  
 - Assajos de materials instal·lats.  
   
 La informació a facilitar seguirà els requisits imposats per la DO.  
 S'entregarà al menys una copia en paper i una altra en soport magnètic i fins un màxim de 5 copies,  
 de cadascun.  
 Total cantidades alzadas 7,00 

  ______________________________________________________  

 7,00 1.168,10 8.176,70 
08.02 PA   COMPLIMENT ESTUDI SEGURETAT I SALUT                               

 Partida destinada a l'adopció de les següents mesures en materia de seguretat i salut laboral:  
 - Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar necessaries o adaptació de l'existent, inclús botiquí  
 d'emergencia i reposició del mateix.  
 - Senyalització de prohibició d'accés a l'obra per personal no autoritzat, obligació d'us dels equips de  
 protecció, etc.  
 - Proteccions col·lectives, baranes, xarxes, pescants, oclusió de forats verticals i horitzontals.   
 - Equips de protecció individual en cas de que les col·lectives no cobreixin els riscos existents  
 - Ma d'obra de seguretat, per a manteniment, conservació i reposicio de protecció  
 - Formació e informació als treballadors e instal·lacions provisionals.  
 Tot segons el ESS i la normativa seguretat i salut laboral vigent.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 42.817,99 42.817,99 
08.03 Ud   PR. SERV. INS. CONTRAINCENDIS E.P.                                

 Probes de servei de la instal·lació contra incendis incloent escomessa , canonades, boques d'incen-  
 di, extintors, ruixadors, sistema de detecció, consistint en  la comprobació del funcionament dels ele-  
 ments que composa la instal·lació de detecció i alarma (proves acústiques) i determinació del cabal  
 que verteix la BIE així com comprobacio de funcionament de portes de sectorització. Tot ell segons  
 normativa d'aplicació UNE i RSCIEI.  
 Total cantidades alzadas 7,00 

  ______________________________________________________  

 7,00 1.135,06 7.945,42 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 08 GENERALS .............................................................................................................  58.940,11 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  2.167.601,78 
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1 PAVELLO A .....................................................................................................................................................................  346.722,17 16,00 
 -1.1 -EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO A ...................................................................................  216.732,82 
 -1.2 -EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO A ...........................................................................................  7.889,01 
 -1.3 -DETECCIÓ Y ALARMA PAVELLO A .......................................................................................  22.794,25 
 -1.4 -SECTORITZACIÓ PAVELLO A ...............................................................................................  85.718,10 
 -1.5 -EXHUTORIS PAVELLO A ........................................................................................................  11.152,02 
 -1.6 -SENYALITZACIÓ .....................................................................................................................  725,72 
 -1.7 -ABASTAMENT AIGUA PAVELLO A ........................................................................................  1.710,25 
2 PAVELLO B .....................................................................................................................................................................  341.691,16 15,76 
 -B.1 -EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO B ...................................................................................  211.120,47 
 -B.2 -EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO B ...........................................................................................  8.221,91 
 -B.3 -DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO B ........................................................................................  23.625,32 
 -B.4 -SECTORITZACIÓ PAVELLO B ...............................................................................................  85.111,49 
 -B.5 -EXHUTORIS PAVELLO B ........................................................................................................  11.152,02 
 -B.6 -SENYALITZACIÓ PAVELL B ...................................................................................................  749,70 
 -B.7 -ABASTAMENT AIGUA PAVELLO B ........................................................................................  1.710,25 
3 PAVELLO C .....................................................................................................................................................................  260.903,04 12,04 
 -C.1 -EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO C ..................................................................................  169.917,36 
 -C.2 -EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO C ...........................................................................................  8.221,91 
 -C.3 -DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO C ........................................................................................  23.555,58 
 -C.4 -SECTORITZACIÓ PAVELLO C ...............................................................................................  52.605,14 
 -C.5 -EXHUTORIS PAVELLO C .......................................................................................................  4.182,01 
 -C.6 -SENYALITZACIÓ PAVELLO C ................................................................................................  710,79 
 -C.7 -ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO C ....................................................................................  1.710,25 
4 PAVELLO D .....................................................................................................................................................................  264.559,24 12,21 
 -D.1 -EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO D ..................................................................................  174.961,87 
 -D.2 -EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO D ...........................................................................................  8.221,91 
 -D.3 -DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO D ........................................................................................  23.088,41 
 -D.4 -SECTORITZACIÓ PAVELLO D ...............................................................................................  51.645,09 
 -D.5 -EXHUTORIS PAVELLO D .......................................................................................................  4.182,01 
 -D.6 -SENYALITZACIÓ PAVELLO D ................................................................................................  749,70 
 -D.7 -ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO D ....................................................................................  1.710,25 
5 PAVELLO E .....................................................................................................................................................................  264.361,83 12,20 
 -E.1 -EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO E ...................................................................................  175.469,67 
 -E.2 -EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO E ...........................................................................................  8.221,91 
 -E.3 -DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO E ........................................................................................  23.668,65 
 -E.4 -SECTORITZACIÓ PAVELLO E ...............................................................................................  50.395,63 
 -E.5 -EXHUTORIS PAVELLO E ........................................................................................................  4.182,01 
 -E.6 -SENYALITZACIÓ PAVELLO E ................................................................................................  713,71 
 -E.7 -ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO E ....................................................................................  1.710,25 
6 PAVELLO F .....................................................................................................................................................................  342.154,59 15,78 
 -F.1 -EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO F ...................................................................................  210.425,25 
 -F.2 -EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO F ............................................................................................  8.221,91 
 -F.3 -DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO F ........................................................................................  23.717,23 
 -F.4 -SECTORITZACIÓ PAVELLO F ...............................................................................................  86.214,22 
 -F.5 -EXHUTORIS PAVELLO F ........................................................................................................  11.152,02 
 -F.6 -SENYALITZACIO PAVELLO F ................................................................................................  713,71 
 -F.7 -ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO F .....................................................................................  1.710,25 
7 PAVELLO G .....................................................................................................................................................................  288.269,64 13,30 
 -G.1 -EXTINCIÓ AUTOMATICA PAVELLO G ..................................................................................  178.313,97 
 -G.2 -EXTINCIÓ MANUAL PAVELLO G ...........................................................................................  22.170,06 
 -G.3 -DETECCIÓ I ALARMA PAVELLO G ........................................................................................  25.045,05 
 -G.4 -SECTORITZACIÓ PAVELLO G ...............................................................................................  58.588,39 
 -G.5 -EXHUTORIS PAVELLO G .......................................................................................................  1.219,77 
 -G.6 -SENYALITZACIÓ PAVELLO G ................................................................................................  1.222,15 
 -G.7 -ABASTAMENT D'AIGUA PAVELLO G ....................................................................................  1.710,25 
8 GENERALS .....................................................................................................................................................................  58.940,11 2,72 
  ______________________  
 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 2.167.601,78 
 19,00 % Despeses i benefici industrial ...........................................  411.844,34 

  ______________________  

 PRESSUPOST D' EXECUCIÓ PER CONTRACTA 2.579.446,12 

  ______________________  

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 2.579.446,12 

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de DOS MILIONS CINC-CENTS SETANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS  EUROS amb DOTZE
  
CÈNTIMS  

 , a 29 de abril de 2016.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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