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Unitats Instal·lacio de Fluids Preu Importe

d'obra Concepte unitari Partida

CAPITOL  1    DESMUNTATGE XARXES DE TUBS

135 C 01 001 15,00 2.025,00

m Treballs de retirada parcial de xarxa de tubs de la instal·lació de AIRE  

COMPRIMIT, feta amb tub d’acer negre de diàmetre entre D1” i D4”

unions amb brida i soldadura, suports fets en perfils d’acer ancorats en

forjat i paret d’obra, amb vàlvules intercalades. Situada en sala a nivell de

fals sostre i parets. Inclou aturada parcial de la instal·lació, buidats,

desconnexió, retirada d’aïllant, operacions de tall del tub i ancoratges,

acopi de materials, transport interior i exterior fins a deixalleria autoritzada

amb certificat d’acceptació

241 C 01 002 13,00 3.133,00

Treballs de retirada parcial de xarxa de tubs de la instal·lació de VAPOR i

CONDENSATS, feta amb tub d’acer negre de diàmetre entre D2” i D4”

unions amb brida i soldadura, aïllat amb llana de roca i llana de fibra de

vidre alternativament, amb acabat folrat de xapa d’alumini, suports fets en

perfils d’acer ancorats en forjat i paret d’obra, amb vàlvules intercalades.

Situada en sala a nivell de fals sostre i parets. Inclou aturada parcial de la

instal·lació, buidats, desconnexió, retirada d’aïllant, operacions de tall del

tub i ancoratges, acopi de materials, transport interior i exterior fins a

deixalleria autoritzada amb certificat d’acceptació.

164 C 01 003 20,00 3.280,00

Treballs de retirada parcial de xarxa de tubs de la instal·lació de AIGUA 

CALENTA y RESCALFADA, feta amb tub d’acer negre de diàmetre entre

D3” i D4” unions amb brida i soldadura, aïllat amb llana de roca i llana de

fibra de vidre alternativament, amb acabat folrat de xapa d’alumini, suports

fets en perfils d’acer ancorats en forjat i paret d’obra, amb vàlvules

intercalades. Situada en sala a nivell de fals sostre i parets. Inclou aturada

parcial de la instal·lació, buidats, desconnexió, retirada d’aïllant,

operacions de tall del tub i ancoratges, acopi de materials, transport

interior i exterior fins a deixalleria autoritzada amb certificat d’acceptació. 

24 C 01 004 22,00 528,00



Treballs de retirada parcial de xarxa de tubs de la instal·lació de AIGUA 

GLICOLADA, feta amb tub d’acer negre de diàmetre entre D2” i D4”

unions amb brida i soldadura, aïllat amb llana de roca i llana de fibra de

vidre alternativament i vena o capa barrera de vapor, amb acabat folrat de

xapa d’alumini, suports fets en perfils d’acer ancorats en forjat i paret

d’obra, amb vàlvules intercalades. Situada en sala a nivell de fals sostre i

parets. Inclou aturada parcial de la instal·lació, buidats, desconnexió,

retirada d’aïllant, operacions de tall del tub i ancoratges, acopi de

materials, transport interior i exterior fins a deixalleria autoritzada amb

certificat d’acceptació.

242 C 01 005 14,00 3.388,00

Treballs de retirada parcial de xarxa de tubs de la instal·lació de AIGUA 

FREDA, AIGUA DESCALCIFICADA i AIGUA de POU, feta amb tub d’acer

negre de diàmetre entre D2” i D4” unions amb brida i soldadura, aïllat amb

llana de roca i llana de fibra de vidre alternativament i vena o capa barrera

de vapor, amb acabat folrat de xapa d’alumini, suports fets en perfils

d’acer ancorats en forjat i paret d’obra, amb vàlvules intercalades. Situada

en sala a nivell de fals sostre i parets. Inclou aturada parcial de la

instal·lació, buidats, desconnexió, retirada d’aïllant, operacions de tall del

tub i ancoratges, acopi de materials, transport interior i exterior fins a

deixalleria autoritzada amb certificat d’acceptació.

150 C 01 006 12,00 1.800,00

m Treballs de retirada parcial de xarxa de tubs de la instal·lació local feta

amb tub de plàstic tipus PP o/i PE de diàmetre de tub entre D25 i D63

mm, amb vàlvules intercalades. Inclou aturada parcial de la instal·lació,

buidats, desconnexió, operacions de tall del tub i ancoratges, acopi de

materials, transport interior i exterior fins a deixalleria autoritzada amb

certificat d’acceptació.

1 C 01 007 4.000,00 4.000,00

Ut Operacions de desmuntatge i posterior muntatge de equip de pressió

per neteja de sala compost per bomba, dipòsit d’aigua i de detergent,

quadre de maniobra, col·lectors de connexió a xarxa de rentat. Consistent

en tancament de vàlvules. Buidats, desconnexió elèctrica i mecànica,

acopi, trasllat a lloc segur dins la pròpia planta. Posterior trasllat a mateix

punt, muntatge, connexió general. Inclou petit material elèctric i de tubs

amb accessoris de connexió i suports; 4 vàlvules de bola inox de un sol

cos, PN16-DN25 amb enllaços per tub de PP. Marca PROQUIMIA

VIXCLOR SE

TOTAL CAPITOL  1    DESMUNTATGE XARXES DE TUBS 18.154,00

CAPITOL  2    XARXA AIGUA GLICOLADA

1 C 02 001 450,00 450,00



Ut Operacions de tancament parcial de la xarxa de Aigua Glicolda per

canvi de ramal. Consistent en tancament de vàlvules externes a la zona

d’actuació, buidat parcial, tall de tubs (anada i retorn) de D 2 ½”, amb

mecanitzat del punt de tall per posteriorment afegir-hi vàlvules de tall ( v

de papallona i v de equilibrat), col·locació de contra brides PN16 DN65

soldades. Emplenat final, proves i posta en marxa.

0 C 02 002 170,00 0,00

m Subministrament i muntatge de Tub acer INOXIDABLE sense

soldadura AISI-316L, unions soldades en els trams de llarg recorregut i

uniones mecàniques amb brida PN16 en sortides a ramals i connexions a

equips. Segons UNE-EN 10216-5:2006 UNE-EN 10216-5:2006/AC:2008

Parte 5: "Tubos de acero inoxidable". Inclou figures normalitzades: colzes

,T, accessoris d'unió, reduccions, connexions, inserts. Certificats de tub,

material. Suports i ancoratges.   DN 2 1/2"

0 C 02 003 100,00 0,00

m Subministrament i muntatge de Aïllant amb camisa d'escuma

elastomèrica de bombolla tancada, lliure de halògens compatible amb

material INOX, resistent a altes i baixes temperatures. Conductivitat <

0,040 W/(m2ºK). Resistència difusió de vapor de aigua > 2.000.

Comportament al foc DL –s3,d0 Aprovat FM. Enganxat amb cola

homologada i col·locada sense contacte amb el metall del tub.

Per tub de diàmetre exterior 76 mm. Gruix 40 mm o equivalent.

Acabat folrat en xapa d'acer inoxidable de gruix 0,5 mm. Marca:

ARMAFLEX- NH

1 C 02 004 400,00 400,00

Ut Subministrament i muntatge de Vàlvula equilibrat de seient inclinat

equipada amb preses de pressió diferencial, Calibrada en posició/Kvs,

volant amb indicador de voltes.PN16. 

Marca model: Tour&Andersson  model STAF. DN 65

1 C 02 005 150,00 150,00

Ut Subministrament i muntatge de: Vàlvula de PAPALLONA tipus wafer

amb doble orella de pas per cargols de centrat. Coll llarg per instal·lació

calorifugada. Cos monobloc en fosa nodular, eix inoxidable, disc fosa

nodular, seient EPDM. Accionament amb maneta i gallet. Inclou contra

brides planes PN10, juntes i cargols cadmiads. PN16  DN 65

TOTAL CAPITOL  2    XARXA AIGUA GLICOLADA 1.000,00

CAPITOL  3   XARXA AIRE COMPRIMIT

1 C 03 001 500,00 500,00



Ut Operacions de tancament parcial de la xarxa de Aire compimit per

canvi de col·lectors i ramals. Consistent en tancament de vàlvules

externes a la zona d’actuació, tall a tub d’acer D 3”, amb mecanitzat del

punt de tall per posteriorment afegir-hi vàlvula de tall ( v de papallona),

col·locació de contra brida PN16 DN 80 soldada.

0 C 03 002 200,00 0,00

m Subministrament i muntatge de: Tub d'acer INOXIDABLE A-304, 

unions mecàniques tipus premsat en fred amb junt tòric per a aire

comprimit. PN16 Col·locat superficialment, amb part proporcional

d'unions, accessoris i suports. Inclou bandes senyalitzadores de fluid i

sentit de circulació, segons normativa. Marca INOXPRESS amb junta

FKM.  DN 80.

57 C 03 003 110,00 6.270,00

m Subministrament i muntatge de: Tub d'acer INOXIDABLE A-304, 

unions mecàniques tipus premsat en fred amb junt tòric per a aire

comprimit. PN16 Col·locat superficialment, amb part proporcional

d'unions, accessoris i suports. Inclou bandes senyalitzadores de fluid i

sentit de circulació, segons normativa. Marca INOXPRESS amb junta

FKM.  DN 50.

0 C 03 004 75,00 0,00

m Subministrament i muntatge de: Tub d'acer INOXIDABLE A-304, 

unions mecàniques tipus premsat en fred amb junt tòric per a aire

comprimit. PN16 Col·locat superficialment, amb part proporcional

d'unions, accessoris i suports. Inclou bandes senyalitzadores de fluid i

sentit de circulació, segons normativa. Marca INOXPRESS amb junta

FKM.  DN 25.

0 C 03 005 60,00 0,00

m Subministrament i muntatge de: Tub d'acer INOXIDABLE A-304, 

unions mecàniques tipus premsat en fred amb junt tòric per a aire

comprimit. PN16 Col·locat superficialment, amb part proporcional

d'unions, accessoris i suports. Inclou bandes senyalitzadores de fluid i

sentit de circulació, segons normativa. Marca INOXPRESS amb junta

FKM.  DN 20.

0 C 03 006 50,00 0,00

m Subministrament i muntatge de: Tub d'acer INOXIDABLE A-304, 

unions mecàniques tipus premsat en fred amb junt tòric per a aire

comprimit. PN16 Col·locat superficialment, amb part proporcional

d'unions, accessoris i suports. Inclou bandes senyalitzadores de fluid i

sentit de circulació, segons normativa. Marca INOXPRESS amb junta

FKM.  DN 15.

0 C 03 007 300,00 0,00

Ut Subministrament i muntatge de: Vàlvula d'esfera 3 peces pas total.

Material cos i esfera acer inox AISI 316L seients PTFE-R. Connexions

mecàniques tipus premsat en fred amb junt tòric per a aire comprimit.

PN16. Marca INOXPRESS amb junta FKM  DN 80

2 C 03 008 100,00 200,00

Ut Subministrament i muntatge de: Vàlvula d'esfera 3 peces pas total.

Material cos i esfera acer inox AISI 316L seients PTFE-R. Connexions

mecàniques tipus premsat en fred amb junt tòric per a aire comprimit.

PN16. Marca INOXPRESS amb junta FKM  DN 50

0 C 03 009 60,00 0,00



Ut Subministrament i muntatge de: Vàlvula d'esfera 3 peces pas total.

Material cos i esfera acer inox AISI 316L seients PTFE-R. Connexions

mecàniques tipus premsat en fred amb junt tòric per a aire comprimit.

PN16. Marca INOXPRESS amb junta FKM  DN 25

0 C 03 010 50,00 0,00

Ut Subministrament i muntatge de: Vàlvula d'esfera 3 peces pas total.

Material cos i esfera acer inox AISI 316L seients PTFE-R. Connexions

mecàniques tipus premsat en fred amb junt tòric per a aire comprimit.

PN16. Marca INOXPRESS amb junta FKM  DN 20

0 C 03 011 40,00 0,00

Ut Subministrament i muntatge de: Vàlvula d'esfera 3 peces pas total.

Material cos i esfera acer inox AISI 316L seients PTFE-R. Connexions

mecàniques tipus premsat en fred amb junt tòric per a aire comprimit.

PN16. Marca INOXPRESS amb junta FKM  DN 15

0 C 03 012 500,00 0,00

Ut Subministrament i muntatge de: Purgador de líquids per xarxa d'aire

comprimit, R1/2 ", pressió de treball PN10. amb got de policarbonat

transparent amb protecció amb xapa perforada, brida de desmuntatge

ràpid, amb accionament manual addicional, connexió rosca de sortida 1/8

". MRCA WILKERSON model XB3-C4-000. Inclou vàlvula de bola PN16

DN15 roscada per a muntatge en xarxa, tub de PE-5 (10m) per a

conducció de condensats.

TOTAL CAPITOL  3    XARXA AIRE COMPRIMIT 6.970,00

CAPITOL  4   XARXA VAPOR i CONDENSATS

4 C 04 001 800,00 3.200,00

Ut Operacions de tancament parcial de la xarxa de VAPOR i

CONDENSATS per canvi de col·lectors i ramals. Consistent en tancament

de vàlvules externes a la zona d’actuació, tall a tub d’acer D 4”, amb

mecanitzat del punt de tall per posteriorment afegir-hi vàlvules de tall ( v

de seient), col·locació de contra brides PN16 DN 100 i DN 50 soldades.

12 C 04 002 240,00 2.880,00

m Subministrament i muntatge de Tub acer INOXIDABLE sense

soldadura AISI-316L, unions soldades en els trams de llarg recorregut i

uniones mecàniques amb brida PN16 en sortides a ramals i connexions a

equips. Segons UNE-EN 10216-5:2006 UNE-EN 10216-5:2006/AC:2008

Parte 5: "Tubos de acero inoxidable". Inclou figures normalitzades: colzes

,T, accessoris d'unió, reduccions, connexions, inserts. Certificats de tub,

material. Suports i ancoratges. DN 4"

49 C 04 003 180,00 8.820,00



m Subministrament i muntatge de Tub acer INOXIDABLE sense

soldadura AISI-316L, unions soldades en els trams de llarg recorregut i

uniones mecàniques amb brida PN16 en sortides a ramals i connexions a

equips. Segons UNE-EN 10216-5:2006 UNE-EN 10216-5:2006/AC:2008

Parte 5: "Tubos de acero inoxidable". Inclou figures normalitzades: colzes

,T, accessoris d'unió, reduccions, connexions, inserts. Certificats de tub,

material. Suports i ancoratges.

DN 2 1/2 "

18 C 04 004 150,00 2.700,00

m Subministrament i muntatge de Tub acer INOXIDABLE sense

soldadura AISI-316L, unions soldades en els trams de llarg recorregut i

uniones mecàniques amb brida PN16 en sortides a ramals i connexions a

equips. Segons UNE-EN 10216-5:2006 UNE-EN 10216-5:2006/AC:2008

Parte 5: "Tubos de acero inoxidable". Inclou figures normalitzades: colzes

,T, accessoris d'unió, reduccions, connexions, inserts. Certificats de tub,

material. Suports i ancoratges. DN 2 "

29 C 04 005 110,00 3.190,00

m Subministrament i muntatge de Tub acer INOXIDABLE sense

soldadura AISI-316L, unions soldades en els trams de llarg recorregut i

uniones mecàniques amb brida PN16 en sortides a ramals i connexions a

equips. Segons UNE-EN 10216-5:2006 UNE-EN 10216-5:2006/AC:2008

Parte 5: "Tubos de acero inoxidable". Inclou figures normalitzades: colzes

,T, accessoris d'unió, reduccions, connexions, inserts. Certificats de tub,

material. Suports i ancoratges.

DN 1 1/2 "

0 C 04 006 90,00 0,00

m Subministrament i muntatge de Tub acer INOXIDABLE sense

soldadura AISI-316L, unions soldades en els trams de llarg recorregut i

uniones mecàniques amb brida PN16 en sortides a ramals i connexions a

equips. Segons UNE-EN 10216-5:2006 UNE-EN 10216-5:2006/AC:2008

Parte 5: "Tubos de acero inoxidable". Inclou figures normalitzades: colzes

,T, accessoris d'unió, reduccions, connexions, inserts. Certificats de tub,

material. Suports i ancoratges. DN 1 "

0 C 04 007 70,00 0,00

m Subministrament i muntatge de Tub acer INOXIDABLE sense

soldadura AISI-316L, unions soldades en els trams de llarg recorregut i

uniones mecàniques amb brida PN16 en sortides a ramals i connexions a

equips. Segons UNE-EN 10216-5:2006 UNE-EN 10216-5:2006/AC:2008

Parte 5: "Tubos de acero inoxidable". Inclou figures normalitzades: colzes

,T, accessoris d'unió, reduccions, connexions, inserts. Certificats de tub,

material. Suports i ancoratges. DN 1/2"

12 C 04 008 95,00 1.140,00



m Subministrament i muntatge de Aïllant de tub tipus conquilla de llana

mineral amb baix contingut en clorur: Densitat superior a 100 Kg/m3 .

Coeficient de conductivitat tèrmica de 0,036 Kcal / (h m° C) Contingut en

clorurs menor de 10 p.p.m. Auto extingibles: Classe I-NEN 1076 o

equivalent. Col·locada sobre malla d'acer inoxidable.La conquilla anirà

agafades amb filferro d'acer inoxidable 1 mm. Folrada en xapa d'alumini

de 0,9 mm, de gruix. AISI-304-2B laminat, embridat, solapat i fixat amb

rivets pop i cargols d'acer inoxidable. Unions segellades amb silicona.

Gruix 50 mm. Per tub de D4"

49 C 04 009 85,00 4.165,00

m Subministrament i muntatge de Aïllant de tub tipus conquilla de llana

mineral amb baix contingut en clorur: Densitat superior a 100 Kg/m3 .

Coeficient de conductivitat tèrmica de 0,036 Kcal / (h m° C) Contingut en

clorurs menor de 10 p.p.m. Auto extingibles: Classe I-NEN 1076 o

equivalent. Col·locada sobre malla d'acer inoxidable.La conquilla anirà

agafades amb filferro d'acer inoxidable 1 mm. Folrada en xapa d'alumini

de 0,9 mm, de gruix. AISI-304-2B laminat, embridat, solapat i fixat amb

rivets pop i cargols d'acer inoxidable. Unions segellades amb silicona.

Gruix 50 mm. Per tub de D 2 1/2 "

18 C 04 010 80,00 1.440,00

m Subministrament i muntatge de Aïllant de tub tipus conquilla de llana

mineral amb baix contingut en clorur: Densitat superior a 100 Kg/m3 .

Coeficient de conductivitat tèrmica de 0,036 Kcal / (h m° C) Contingut en

clorurs menor de 10 p.p.m. Auto extingibles: Classe I-NEN 1076 o

equivalent. Col·locada sobre malla d'acer inoxidable.La conquilla anirà

agafades amb filferro d'acer inoxidable 1 mm. Folrada en xapa d'alumini

de 0,9 mm, de gruix. AISI-304-2B laminat, embridat, solapat i fixat amb

rivets pop i cargols d'acer inoxidable. Unions segellades amb silicona.

Gruix 50 mm. Per tub de D 2"

29 C 04 011 75,00 2.175,00

m Subministrament i muntatge de Aïllant de tub tipus conquilla de llana

mineral amb baix contingut en clorur: Densitat superior a 100 Kg/m3 .

Coeficient de conductivitat tèrmica de 0,036 Kcal / (h m° C) Contingut en

clorurs menor de 10 p.p.m. Auto extingibles: Classe I-NEN 1076 o

equivalent. Col·locada sobre malla d'acer inoxidable.La conquilla anirà

agafades amb filferro d'acer inoxidable 1 mm. Folrada en xapa d'alumini

de 0,9 mm, de gruix. AISI-304-2B laminat, embridat, solapat i fixat amb

rivets pop i cargols d'acer inoxidable. Unions segellades amb silicona.

Gruix 50 mm. Per tub de D 1 1/2 "

0 C 04 012 65,00 0,00



m Subministrament i muntatge de Aïllant de tub tipus conquilla de llana

mineral amb baix contingut en clorur: Densitat superior a 100 Kg/m3 .

Coeficient de conductivitat tèrmica de 0,036 Kcal / (h m° C) Contingut en

clorurs menor de 10 p.p.m. Auto extingibles: Classe I-NEN 1076 o

equivalent. Col·locada sobre malla d'acer inoxidable.La conquilla anirà

agafades amb filferro d'acer inoxidable 1 mm. Folrada en xapa d'alumini

de 0,9 mm, de gruix. AISI-304-2B laminat, embridat, solapat i fixat amb

rivets pop i cargols d'acer inoxidable. Unions segellades amb silicona.

Gruix 50 mm. Per tub de D 1 "

0 C 04 013 60,00 0,00

m Subministrament i muntatge de Aïllant de tub tipus conquilla de llana

mineral amb baix contingut en clorur: Densitat superior a 100 Kg/m3 .

Coeficient de conductivitat tèrmica de 0,036 Kcal / (h m° C) Contingut en

clorurs menor de 10 p.p.m. Auto extingibles: Classe I-NEN 1076 o

equivalent. Col·locada sobre malla d'acer inoxidable.La conquilla anirà

agafades amb filferro d'acer inoxidable 1 mm. Folrada en xapa d'alumini

de 0,9 mm, de gruix. AISI-304-2B laminat, embridat, solapat i fixat amb

rivets pop i cargols d'acer inoxidable. Unions segellades amb silicona.

Gruix 50 mm. Per tub de D 1/2"

0 C 04 014 700,00 0,00

Ut Subministrament i muntatge de Vàlvula d'interrupció de vapor. Cos

ferro fos. Manxa acer inoxidable. Elements de tancament acer inoxidable.

Connexions brides DIN. PN16. Inclou contra brides d’acer inoxidable,

juntes i cargols inox.  Marca Spirax Sarco Model BSA1T. DN 100

2 C 04 015 400,00 800,00

Ut Subministrament i muntatge de Vàlvula d'interrupció de vapor. Cos

ferro fos. Manxa acer inoxidable. Elements de tancament acer inoxidable.

Connexions brides DIN. PN16. Inclou contra brides d’acer inoxidable,

juntes i cargols inox.  Marca Spirax Sarco Model BSA1T. DN 65

1 C 04 016 350,00 350,00

Ut Subministrament i muntatge de Vàlvula d'interrupció de vapor. Cos

ferro fos. Manxa acer inoxidable. Elements de tancament acer inoxidable.

Connexions brides DIN. PN16. Inclou contra brides d’acer inoxidable,

juntes i cargols inox.  Marca Spirax Sarco Model BSA1T. DN 50

0 C 04 017 400,00 0,00

Ut Subministrament i muntatge de Vàlvula d'esfera dos peces pas total.

Material cos i esfera acer inox AISI 316 seients PTFE-R. Connexions

brides DIN PN16. Spirax Sarco Fig 206. Inclou contra brides d’acer

inoxidable, juntes i cargols inox.  DN 50

2 C 04 018 300,00 600,00



Ut Subministrament i muntatge de Vàlvula d'esfera dos peces pas total.

Material cos i esfera acer inox AISI 316 seients PTFE-R. Connexions

brides DIN PN16. Spirax Sarco Fig 206. Inclou contra brides d’acer

inoxidable, juntes i cargols inox.  DN 40

0 C 04 019 250,00 0,00

Ut Subministrament i muntatge de Vàlvula d'esfera dos peces pas total.

Material cos i esfera acer inox AISI 316 seients PTFE-R. Connexions

brides DIN PN16. Spirax Sarco Fig 206. Inclou contra brides d’acer

inoxidable, juntes i cargols inox.  DN 25

0 C 04 020 100,00 0,00

Ut Subministrament i muntatge de Vàlvula d'esfera dos peces pas total.

Material cos i esfera acer inox AISI 316 seients PTFE-R. Connexions

roscades BSP. Spirax Sarco Fig 206. DN 15

0 C 04 021 150,00 0,00

Ut Subministrament i muntatge de Vàlvula de retenció de disc. Material

cos i esfera acer inox AISI 316. Connexions roscades BSP. Spirax Sarco

DCV41. DN15

0 C 04 022 100,00 0,00

Ut Subministrament i muntatge de Filtre tipus "Y". Material cos i tamís

(0,8mm) acer inox AISI 316. Connexions roscades BSP. Spirax Sarco Fig

16. DN 15

0 C 04 023 200,00 0,00

Ut Subministrament i muntatge de Purgador termostatic. Material cos i

mecanisme acer inox . Connexions roscades BSP. Spirax Sarco MST21

de 1/2". DN 15

TOTAL CAPITOL  4    XARXA VAPOR I CONDENSATS 31.460,00

CAPITOL  5  DESMUNTATGE ALTRES EQUIPS

1 C 05 001 1.500,00 1.500,00

Treballs de retirada parcial de xarxa de CONDUCTES D’AIRE I

VENTILACIÓ, fets amb d’acer inoxidable de mides: conducte rectangular

de secció 1m x 1m (aprox) longitud 8m situat horitzontal en sala (vist) amb

4 reixes; conducte vertical de secció circular diàmetre 1m longitud 4m;

conducte rectangular de secció 1m x 1m (aprox) longitud 6m amb colze,

situat horitzontal en sala (vist) amb 2 reixes. Suports fets en perfils d’acer

ancorats en forjat i paret d’obra. Inclou aturada parcial de la instal·lació,

desconnexió, retirada, operacions de tall dels conductes i ancoratges,

acopi de materials, transport interior i exterior fins a deixalleria autoritzada

amb certificat d’acceptació.

1 C 05 002 600,00 600,00



Treballs de retirada parcial de xarxa de CONDUCTES D’AIRE I

VENTILACIÓ, fets amb d’acer galvanitzat de mides: conducte rectangular

de secció 1,5m x 1m (aprox) longitud 10 m, situat horitzontal a nivell de

ssotre en sala, amb 2 colzes . Suports fets en perfils d’acer ancorats en

forjat i paret d’obra. Inclou aturada parcial de la instal·lació, desconnexió,

retirada, operacions de tall dels conductes i ancoratges, acopi de

materials, transport interior i exterior fins a deixalleria autoritzada amb

certificat d’acceptació.

1 C 05 003 2.000,00 2.000,00

Treballs de retirada de CARRIL DE TRANSPORT AMB POLIPAST, fets

amb perfils d’acer (aprox) longitud 40 m situat horitzontal en sala (vist);

perfils verticals per sustentació de (aprox) 3m d’alçada. Construcció

parcialment roscada i soldada. Suports fets en perfils d’acer ancorats en

forjat i paret d’obra. Inclou aturada de la instal•lació, desconnexió, retirada,

operacions de tall destructiu, acopi de materials, transport interior i exterior

fins a deixalleria autoritzada amb certificat d’acceptació. Pes aproximat

1.500 kg.

TOTAL CAPITOL  5    DESMUNTATGE ALTRES EQUIPS 4.100,00

CAPITOL 6  AIGUA FREDA, A. CALENTA, A. DESCALCIFICADA, A. RESCALFADA 

3 C 06 001 220,00 660,00

Ut Operacions de tancament parcial de la xarxa de AIGUA CALENTA i

AIGUA FREDA per canvi de col·lectors i ramals. Consistent en tancament

de vàlvules externes a la zona d’actuació, tall a tub d’acer D 4”, amb

mecanitzat del punt de tall per posteriorment afegir-hi vàlvules de tall ( v

de seient), col·locació de contra brides PN16 DN 100 i DN 65 soldades.

98 C 06 002 200,00 19.600,00

m Subministrament i muntatge de Tub acer INOXIDABLE sense

soldadura AISI-316L, unions soldades en els trams de llarg recorregut i

uniones mecàniques amb brida PN16 en sortides a ramals i connexions a

equips. Segons UNE-EN 10216-5:2006 UNE-EN 10216-5:2006/AC:2008

Parte 5: "Tubos de acero inoxidable". Inclou figures normalitzades: colzes

,T, accessoris d'unió, reduccions, connexions, inserts. Certificats de tub,

material. Suports i ancoratges. DN 3"

20 C 06 003 150,00 3.000,00

m Subministrament i muntatge de Tub acer INOXIDABLE sense

soldadura AISI-316L, unions soldades en els trams de llarg recorregut i

uniones mecàniques amb brida PN16 en sortides a ramals i connexions a

equips. Segons UNE-EN 10216-5:2006 UNE-EN 10216-5:2006/AC:2008

Parte 5: "Tubos de acero inoxidable". Inclou figures normalitzades: colzes

,T, accessoris d'unió, reduccions, connexions, inserts. Certificats de tub,

material. Suports i ancoratges. DN 2 1/2 "

48 C 06 004 120,00 5.760,00



m Subministrament i muntatge de Tub acer INOXIDABLE sense

soldadura AISI-316L, unions soldades en els trams de llarg recorregut i

uniones mecàniques amb brida PN16 en sortides a ramals i connexions a

equips. Segons UNE-EN 10216-5:2006 UNE-EN 10216-5:2006/AC:2008

Parte 5: "Tubos de acero inoxidable". Inclou figures normalitzades: colzes

,T, accessoris d'unió, reduccions, connexions, inserts. Certificats de tub,

material. Suports i ancoratges. DN 2 "

50 C 06 004 b 80,00 4.000,00

m Subministrament i muntatge de Tub acer INOXIDABLE sense

soldadura AISI-316L, unions soldades en els trams de llarg recorregut i

uniones mecàniques amb brida PN16 en sortides a ramals i connexions a

equips. Segons UNE-EN 10216-5:2006 UNE-EN 10216-5:2006/AC:2008

Parte 5: "Tubos de acero inoxidable". Inclou figures normalitzades: colzes

,T, accessoris d'unió, reduccions, connexions, inserts. Certificats de tub,

material. Suports i ancoratges. DN 1 "

98 C 06 005 160,00 15.680,00

m Subministrament i muntatge de Aïllant amb camisa d'escuma

elastomèrica de bombolla tancada, lliure de halògens compatible amb

material INOX, resistent a altes i baixes temperatures (-50ºC +110ºC).

Tancament de la conquilla amb cola homologada, evitant el contacte de la

cola amb el metall del tub. Acabat folrat en xapa d'acer inoxidable de gruix

0,5 mm. Marca:   ARMAFLEX- NH   Per tub de 3" gruix aïllant 50 mm

20 C 06 006 140,00 2.800,00

m Subministrament i muntatge de Aïllant amb camisa d'escuma

elastomèrica de bombolla tancada, lliure de halògens compatible amb

material INOX, resistent a altes i baixes temperatures (-50ºC +110ºC).

Tancament de la conquilla amb cola homologada, evitant el contacte de la

cola amb el metall del tub. Acabat folrat en xapa d'acer inoxidable de gruix

0,5 mm. Marca:   ARMAFLEX- NH   Per tub de 2 1/2" gruix aïllant 50 mm

48 C 06 007 120,00 5.760,00

m Subministrament i muntatge de Aïllant amb camisa d'escuma

elastomèrica de bombolla tancada, lliure de halògens compatible amb

material INOX, resistent a altes i baixes temperatures (-50ºC +110ºC).

Tancament de la conquilla amb cola homologada, evitant el contacte de la

cola amb el metall del tub. Acabat folrat en xapa d'acer inoxidable de gruix

0,5 mm. Marca:   ARMAFLEX- NH   Per tub de 2" gruix aïllant 50 mm

50 C 06 007 b 80,00 4.000,00

m Subministrament i muntatge de Aïllant amb camisa d'escuma

elastomèrica de bombolla tancada, lliure de halògens compatible amb

material INOX, resistent a altes i baixes temperatures (-50ºC +110ºC).

Tancament de la conquilla amb cola homologada, evitant el contacte de la

cola amb el metall del tub. Acabat folrat en xapa d'acer inoxidable de gruix

0,5 mm. Marca:   ARMAFLEX- NH   Per tub de 1" gruix aïllant 50 mm

2 C 06 008 300,00 600,00



Ut Subministrament i muntatge de: Vàlvula de PAPALLONA tipus wafer

amb doble orella de pas per cargols de centrat. Coll llarg per instal·lació

calorifugada. Cos monobloc en fosa nodular, eix inoxidable, disc fosa

nodular, seient EPDM. Accionament amb maneta i gallet. Inclou contra

brides planes PN10, juntes i cargols cadmiads. PN16  DN 100

3 C 06 009 250,00 750,00

Ut Subministrament i muntatge de: Vàlvula de PAPALLONA tipus wafer

amb doble orella de pas per cargols de centrat. Coll llarg per instal·lació

calorifugada. Cos monobloc en fosa nodular, eix inoxidable, disc fosa

nodular, seient EPDM. Accionament amb maneta i gallet. Inclou contra

brides planes PN10, juntes i cargols cadmiads. PN16  DN 80

2 C 06 010 190,00 380,00

Ut Subministrament i muntatge de Vàlvula de bola PN16, pas total, d’una

peça d’acer inoxidable bola inoxidable, seients PTFE, unions roscades.

DN 50

TOTAL CAPITOL  6    AIGUA FREDA, A. CALENTA, A. DESCALCIFICADA, A. RESC. 62.990,00

CAPITOL 7  SANEJAMENT

2 C 07 001 400,00 800,00

Ut Operacions de tall parcial de la xarxa de SANEJAMENT per canvi de

col·lectors i ramals. Consistent en desconnexió de baixant de PVC en la

zona d’actuació, tall a tub amb col·locació de figura i accessori per encabir-

hi nou tub. DN 200

40 C 07 002 130,00 5.200,00

m Treballs de retirada parcial de xarxa de tubs de la instal·lació de

SANEJAMENT feta amb tub de plàstic tipus PVC de diàmetre de tub

entre D125 i D 200 mm. Inclou aturada parcial de la instal·lació, buidats,

desconnexió, operacions de tall del tub i ancoratges, acopi de materials,

transport interior i exterior fins a deixalleria autoritzada amb certificat

d’acceptació.

20 C 07 003 250,00 5.000,00

m Subministrament i muntatge de tub de sanejament de material fosa gris

s/UNE 19-025 per instal·lacions interiors, unions mecàniques amb junta.

Col·locat superficialment al terra de la planta amb suportació i ancoratge

inclinada per donar pendent i rigidesa al tub. Inclou trams rectes y

accessoris de unió tipus T recta situats amb l’eix vertical cara amunt.

DN200 (muntatge provisional d’obra)

9 C 07 004 300,00 2.700,00

Ut Subministrament i muntatge de tub de sanejament de material PVC

unions mecàniques tipus junta, de 5 m. Col·locat verticalment com

provisional d’obra a connectar per la part de dalt amb baixant existent i per

la part de baix a col·lector de fosa nou. Inclou accessoris per encabir en el

canvi de material del tub. Inclou suports i ancoratge per donar rigidesa al

tram vertical

9 C 07 005 200,00 1.800,00



Ut Treballs de retirada parcial de xarxa de tubs de la instal·lació de

SANEJAMENT provisional feta amb tub de fosa DN200 ( 20 ml) y xarxa de

PVC ( 45 ml). Inclou aturada parcial de la instal·lació, desconnexió,

retirada, operacions de tall dels tubs, acopi de materials, transport interior i

exterior fins a deixalleria autoritzada amb certificat d’acceptació.

20 C 07 006 350,00 7.000,00

ml Suministrament i muntatge de tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD

segons norma UNE-EN 1451-1,amb peces especials, colces, derivacions,

accesoris, subjeccions i ancoratjes. DN 200 mm

10 C 07 007 250,00 2.500,00

ml Suministrament i muntatge de tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD

segons norma UNE-EN 1451-1,amb peces especials, colces, derivacions,

accesoris, subjeccions i ancoratjes. DN 160 mm

2 C 07 008 500,00 1.000,00

Ut Subministrament i col.locació de SIFO de sanejament realitzat amb tub

de PP DN 200 mm 

TOTAL CAPITOL  7    SANEJAMENT 26.000,00

CAPITOL  8   XARXA AIGUA DE SALA

10 C 08 001 80,00 800,00

m Subministrament i muntatge de Tub de plàstic de PP reforçat amb

FDV, tri capa per co-extrusió PPR80/ PP+FDV./ PPR80 , de baixa dilatació

lineal, atòxic, certificat per pas d’aigua per consum humà. PN20. SDR 7,4

sèrie 3.2. Unions termosoldades. Col·locat superficialment, amb part

proporcional d'unions, accessoris i suports. Inclou bandes senyalitzadores

de fluid i sentit de circulació, segons normativa. Marca NIRON FG. DN 63

20 C 08 002 70,00 1.400,00

m Subministrament i muntatge de Tub de plàstic de PP reforçat amb

FDV, tri capa per co-extrusió PPR80/ PP+FDV./ PPR80 , de baixa dilatació

lineal, atòxic, certificat per pas d’aigua per consum humà. PN20. SDR 7,4

sèrie 3.2. Unions termosoldades. Col·locat superficialment, amb part

proporcional d'unions, accessoris i suports. Inclou bandes senyalitzadores

de fluid i sentit de circulació, segons normativa. Marca NIRON FG. DN 50

10 C 08 003 50,00 500,00

m Subministrament i muntatge de Tub de plàstic de PP reforçat amb

FDV, tri capa per co-extrusió PPR80/ PP+FDV./ PPR80 , de baixa dilatació

lineal, atòxic, certificat per pas d’aigua per consum humà. PN20. SDR 7,4

sèrie 3.2. Unions termosoldades. Col·locat superficialment, amb part

proporcional d'unions, accessoris i suports. Inclou bandes senyalitzadores

de fluid i sentit de circulació, segons normativa. Marca NIRON FG. DN 32

4 C 08 004 200,00 800,00

Ut Subministrament i muntatge de Vàlvula de bola PN16, pas total, d’una

peça d’acer inoxidable bola inoxidable, seients PTFE, unions roscades

amb enllaç per tub de plàstic de PP. DN 50

2 C 08 005 150,00 300,00



Ut Subministrament i muntatge de Vàlvula de bola PN16, pas total, d’una

peça d’acer inoxidable bola inoxidable, seients PTFE, unions roscades

amb enllaç per tub de plàstic de PP. DN 32

2 C 08 006 100,00 200,00

Ut Subministrament i muntatge de Vàlvula de bola PN16, pas total, d’una

peça d’acer inoxidable bola inoxidable, seients PTFE, unions roscades

amb enllaç per tub de plàstic de PP. DN 25

TOTAL CAPITOL  8    XARXA AIGUA DE SALA 4.000,00

CAPITOL  9   AJUDES I SEGURETAT

1 C 09 001 3.000,00 3.000,00

Ut Ajudes d'obra per realitzar pasos de tuberies en parets i forjats,

segellats; anclatge de suports de tubs.

1 C 09 002 500,00 500,00

Ut Elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball (P.S.S.T.) per a

la realització d'aquesta instal·lació en particular.
Firmat i visat

1 C 09 003 1.000,00 1.000,00

Ut Seguretat a l'obra. Medis i materials de seguretat personal i de area 

de treball, per treballadors i altres persones, descritis al P.S.S.T.

1 C 09 004 200,00 200,00

Ut Confecció de documentació AS BUILT. Documents, catàlegs, plànols i 

certificats d'equips.

TOTAL CAPITOL  9    AJUDES I SEGURETAT 4.700,00

MERCABARNA

EDIFICI ESCORXADOR    REPARACIÓ ENTRE PLANTA

Instal·lacio de Fluids

RESUM ESTIMACIÓ

TOTAL CAPITOL  1    DESMUNTATGE XARXES DE TUBS 18.154,00

TOTAL CAPITOL  2    XARXA AIGUA GLICOLADA 1.000,00

TOTAL CAPITOL  3    XARXA AIRE COMPRIMIT 6.970,00

TOTAL CAPITOL  4    XARXA VAPOR I CONDENSATS 31.460,00

TOTAL CAPITOL  5    DESMUNTATGE ALTRES EQUIPS 4.100,00

TOTAL CAPITOL  6    AIGUA FREDA, A. CALENTA, A. DESCALCIFICADA, A. RESC. 62.990,00

TOTAL CAPITOL  7    SANEJAMENT 26.000,00

TOTAL CAPITOL  8    XARXA AIGUA DE SALA 4.000,00

TOTAL CAPITOL  9    AJUDES I SEGURETAT 4.700,00

TOTAL 159.374,00

I.V.A.    21% 33.468,54

TOTAL + IVA 192.842,54
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12. AMIDAMENTS 

El projecte porta un estat d’amidaments diferenciat per fluids i treballs auxiliars. 

Com hi pot haver necessitat de muntar tubs el diàmetre dels quals no ha pogut se 
identificat amb certesa es demana preu unitari del metre de tub i vàlvules de 
diàmetres que no tenen amidament actualment però el seu preu pugui se emprat, o 
no, en futurs preus contradictoris d’obra. 
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