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CAPÍTULO 05 PAVELLÓ E                                                       
SUBCAPÍTULO 05.01 OBRES DE FÀBRICA                                                

05.01.01 UT  PERICÓ CLAU DE PAS - 750x750x800mm / TAPA FOSA C250             
Construcció de pericó regis-
trable de dimensions
750x750x800mm, per allotja-
ment de la clau de pas de
companyia, format per parets
de maó ceràmic perforat de
15 cm sobre solera de formi-
gó en massa HM-25/P/40/IIa,
arrebossada interiorment
amb morter de ciment, amb
bastiment i tapa quadrada
de fosa dúctil, recolzada, pas
lliure de 750x750 mm i clas-
se C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locada
amb morter, passamurs de
diàmetre 250 mm a base de
tub de PVC llis i punt de de-
saigüe inferior drenant al te-
rreny. Inclús part proporcio-
nal de treballs previs: delimi-
tació dels serveis existents,
tall i demolició de la solera
de formigó, excavació, reblert
i pavimentació del perímetre
del pericó, medis auxiliars i
seguretats, càrrega i trans-
port de runes a l'abocador i
cànon. Totalment acabada.

Escomeses aigua potable 2 2,00
Escomesa contra incendis 1 1,00

3,00
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05.01.02 UT  ARMARI DE COMPTADORS 2100x700x2600mm                            
Construcció d'armari d'obra
per allotjament de la bateria
de comptadors divisionaris,
de dimensions
2100x700x2600mm, format
per parets de maó ceràmic
perforat de 15 cm acabat a
una cara vista, sobre solera
de formigó en massa
HM-25/P/40/IIa, arrebossada
interiorment amb morter de
ciment gris, sostre de maó
ceràmic 800x500x40mm su-
portat sobre angulars me-
tàl·lics anclats a la paret
existent mitjançant cargols ti-
pus hilty i acabament mitjan-
çant capa de compressió de
formigó de 5 cm de gruix,
porta metàl·lica de xapa
d'acer galvanitzat amb aca-
bament pintat amb una capa
d'esmalt sintètic, de dimen-
sions 1500x2050mm, amb
pany tipus "Aigües de Barce-
lona", ventilació natural mit-
jançant 2 reixes metàl·liques
superiors i 2 inferiors, de di-
mensions 300x200 mm,
col·locades a les portes d'ac-
cès, il·luminació interior mit-
jançant pantalla fluorescent
de superfície, de tipus es-
tanc i potència 1x36W, amb
presa de corrent de tipus
monofàssic estanca (ali-
mentació a partir de la xarxa
existent del pavelló), i punt
de desaigüe inferior drenant
al terreny. Inclús part propor-
cional de treballs previs, deli-
mitació dels serveis exis-
tents, medis auxiliars i segu-
retats Totalment acabada.

Escomesa aigua potable 2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 05.02 CANALITZACIONS                                                  

05.02.01 ML  CANAL METÀL·LICA GALV 600x100mm                                 
Subministre i instal·lació en
obra de canal metàl·lica per-
forada amb tapa cega, de
secció 600x100mm per allot-
jament de conduccions d'ai-
gua potable, incloent supor-
tacions, medis d'elevació i
seguretats, accessoris i petit
material, totalment col·loca-
da.

COSTAT PRAT
Sortida horitzontal 1 5,00 5,00
Pujada 1 5,00 5,00
COSTAT BARCELONA
Sortida horitzontal 1 10,00 10,00
Pujada 1 5,00 5,00

25,00

05.02.02 ML  CANAL TIPUS ESCALA 400x152x2mm - SCútil 75 kg/ml                
Suministre i muntatge en
obra de canal metàl·lica ti-
pus escala, de secció rec-
tangular 400x152x2mm, for-
mada per dos perfils princi-
pals de xapa d'acer galvanit-
zat conformats en fred i tra-
vessers en perfil "U"
40x20x2mm cada 250mm,
apta per una sobrecàrrega
de 75 kg/ml amb una sepa-
ració entre recolzaments de
6 m. Incloent part proporcio-
nal de mitjans d'elevació i
seguretats, ajudes de paleta
per obertura de pasos en
murs de fàbrica, suporta-
cions, accessoris i petit ma-
terial. Totalment acabada.

COSTAT PRAT
Parades 5032-5047 1 96,00 96,00
Parades 5001-5016 1 96,00 96,00
Transversal 1 11,00 11,00
COSTAT BARCELONA
Parades 5048-5062 1 90,00 90,00
Parades 5017-5031 1 90,00 90,00
Transversal 1 11,00 11,00

394,00
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SUBCAPÍTULO 05.03 INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLE                                      

05.03.01 UT  ESCOMESA AIGUA POTABLE - ACER INOX AISI 316L - D=100mm        
Execució escomesa aigua
potable a partir de l'arqueta
de clau de pas de compan-
yia, formada per tuberia
d'acer inoxidable de 100 mm
de diàmetre nominal, amb
brida de 220mm de diàmetre
exterior i 8 forats de 18 mm
de diàmetre (UNE-EN ISO
2566) previstos per a cargols
de mètrica M16 a l'inici, i vàl-
vula anti-retorn de clapeta,
amb brides, a l'entrada de la
bateria de comptadors, de
100mm de diàmetre nomi-
nal, i pressió nominal 16 bar.
Inclosa mà d'obra en ins-
tal·lació, medis auxiliars i se-
guretats, accessoris i petit
material, i ajudes de paleta.
Totalment acabada.

Costat PRAT 1 1,00
Costat BARCELONA 1 1,00

2,00

05.03.02 UT  BATERIA ACER INOX AISI 316L - 3x7 COMPTADORS 15-30mm            
Suministre i instal·lacio de
bateria universal d'acer inoxi-
dable AISI 316L, amb ali-
mentació lateral inferior, per
a centralització de compta-
dors divisionaris d'aigua po-
table, de 3 fileres i 7 compta-
dors per filera de diàmetre
15-30mm, i una pressió mà-
xima de servei de 16 bar. In-
clou part proporcional de
connexionat mitjançant pleti-
na al ramal general i a deri-
vacions individuals, medis
auxiliars i seguretats, ajuts
de paleta, accessoris (tes,
corbes) i petit material. Total-
ment instal·lada.

Costat PRAT 1 1,00
Costat BARCELONA 1 1,00

2,00
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05.03.03 UT  CONJUNT DE CLAUS I ACCESSORIS PER A COMPTADOR
DIVISIONARI       

Suministre i instal·lació de
conjunt de claus i accessoris
per a comptadors divisiona-
ris d'acord amb les especifi-
cacions generals tècniques
de la xarxa d'aigua potable
d'Aigües de Barceona
(EGT-10-028), format per:
dues vàlvules de secciona-
ment manuals, brida de con-
nexionat a bateria per a car-
gols d'acer amb protecció
anti-corrosiva, apta per
comptadors DN15-30, i ma-
neguet flexible de malla me-
tàl·lica amb ànima interior
sintètica roscat als dos ex-
trems. Inclou mà d'obra en
instal·lació, medis auxiliars i
seguretats, ajuts de paleta,
accessoris i petit material i
connexionat a la xarxa de
distribució interior. Totalment
acabat i provat.

COSTAT PRAT
Parada 5002 1 1,00
Parada 5003 1 1,00
Parada 5005 1 1,00
Parada 5007 1 1,00
Parada 5008 1 1,00
Parada 5010 1 1,00
Parada 5013 1 1,00
Parada 5014 1 1,00
Parada 5032 1 1,00
Parada 5033 1 1,00
Parada 5034 1 1,00
Parada 5037 1 1,00
Parada 5040 1 1,00
Parada 5041 1 1,00
Parada 5044 1 1,00
COSTAT BARCELONA
Parada 5017 1 1,00
Parada 5022 1 1,00
Parada 5023 1 1,00
Parada 5024 1 1,00
Parada 5028 1 1,00
Parada 5030 1 1,00
Serveis públics 1 1,00
Bar 1 1,00

23,00
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05.03.04 UT  MUNTATGE COMPTADOR AIGUA DN15                                   
Muntatge (sense subminis-
tre) de comptador d'aigua
potable de DN 15mm. Inclo-
ent mà d'obra en instal·lació,
medis auxiliars, accessoris i
petit material. Totalment ins-
tal·lat.

COSTAT PRAT
Parada 5002 1 1,00
Parada 5003 1 1,00
Parada 5005 1 1,00
Parada 5007 1 1,00
Parada 5008 1 1,00
Parada 5010 1 1,00
Parada 5013 1 1,00
Parada 5014 1 1,00
Parada 5032 1 1,00
Parada 5033 1 1,00
Parada 5034 1 1,00
Parada 5037 1 1,00
Parada 5040 1 1,00
Parada 5041 1 1,00
Parada 5044 1 1,00
COSTAT BARCELONA
Parada 5017 1 1,00
Parada 5022 1 1,00
Parada 5023 1 1,00
Parada 5024 1 1,00
Parada 5028 1 1,00
Parada 5030 1 1,00

21,00

05.03.05 UT  MUNTATGE COMPTADOR AIGUA DN20                                   
Muntatge (sense subminis-
tre) de comptador d'aigua
potable de DN 20mm. Inclo-
ent mà d'obra en instal·lació,
medis auxiliars, accessoris i
petit material. Totalment ins-
tal·lat.

Serveis públics 1 1,00
Bar 1 1,00

2,00
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05.03.06 ML  TUBERIA MULTICAPA PP-AL-PP Dint=20mm - PN20                     
Subministre i instal·lació de
tuberia multicapa apta per a
ús alimentari, de 20 mm de
diàmetre interior i gruix de
paret 2,5mm (Dext=25mm),
formada per doble capa de
polipropilè (PP) i ànima
d'alumini de 0,35 mm de
gruix. Incloent part proporcio-
nal de mitjans d'elevació i
seguretats, suportacions,
ajudes per a entrada a para-
des revestides de panell, ac-
cessoris (tes, corbes, mane-
guets) i petit material. Munta-
da a l'interior de canal me-
tàl·lica tipus escala o grapa-
da directament a paret / pa-
nell, incloent proves de pres-
sió i estanqueitat. Totalment
acabada i posada en servei.

COSTAT PRAT
Parada 5002 1 30,00 30,00
Parada 5003 1 30,00 30,00
Parada 5005 1 42,00 42,00
Parada 5007 1 54,00 54,00
Parada 5008 1 54,00 54,00
Parada 5010 1 66,00 66,00
Parada 5013 1 90,00 90,00
Parada 5014 1 90,00 90,00
Parada 5032 1 35,00 35,00
Parada 5033 1 35,00 35,00
Parada 5034 1 41,00 41,00
Parada 5037 1 59,00 59,00
Parada 5040 1 83,00 83,00
Parada 5041 1 83,00 83,00
Parada 5044 1 107,00 107,00
COSTAT BARCELONA
Parada 5017 1 119,00 119,00
Parada 5022 1 83,00 83,00
Parada 5023 1 83,00 83,00
Parada 5024 1 77,00 77,00
Parada 5028 1 47,00 47,00
Parada 5030 1 35,00 35,00

1.343,00
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05.03.07 UT  VÀLVULA SECCIONAMENT ESFERA D=20mm - PN-10                      
Subministre i instal·lació de
vàlvula de seccionament
d'esfera de 20mm de diàme-
tre - PN10, roscable, de pas
complert, construida amb
cos de llautó forjat, amb ma-
neta anti-lliscant. inclou part
proporcional de mà d'obra
en instal·lació, accessoris i
petit material. Totalment aca-
bada i provada.

COSTAT PRAT
Parada 5002 1 1,00
Parada 5003 1 1,00
Parada 5005 1 1,00
Parada 5007 1 1,00
Parada 5008 1 1,00
Parada 5010 1 1,00
Parada 5013 1 1,00
Parada 5014 1 1,00
Parada 5032 1 1,00
Parada 5033 1 1,00
Parada 5034 1 1,00
Parada 5037 1 1,00
Parada 5040 1 1,00
Parada 5041 1 1,00
Parada 5044 1 1,00
COSTAT BARCELONA
Parada 5017 1 1,00
Parada 5022 1 1,00
Parada 5023 1 1,00
Parada 5024 1 1,00
Parada 5028 1 1,00
Parada 5030 1 1,00

21,00

05.03.08 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT GALV DIN2444 - D=2" (DN50) - PN16     
Subministre i instal·lació de
tuberia ranurada d'acer al
carboni (ST33) galvanitzat,
estirat sense soldadura (DIN
2444), de 2" de diàmetre
(DN50) - PN16, acabada
amb una ma d'esmalt sintè-
tic d'acabat color verd. Inclo-
ent part proporcional de mit-
jans d'elevació i seguretats,
suportacions, accessoris
(tes, corbes, elements per a
unió ranurada) i petit mate-
rial. Muntada a l'interior de
canal metàl·lica tipus escala
o suspesa d'estructura, in-
cloent proves de pressió i
estanqueitat. Totalment aca-
bada i posada en servei.

XARXA AIGUA POTABLE
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Bar 1 119,00 119,00
Serveis 1 113,00 113,00

232,00

05.03.09 UT  VÀLVULA SECCIONAMENT ESFERA D=2" (DN50) - PN16                  
Subministre i instal·lació de
vàlvula de seccionament
d'esfera de 2" de diàmetre
(DN50) - PN16, roscable, de
pas complert, construida
amb cos de llautó forjat, amb
maneta anti-lliscant. inclou
part proporcional de mà
d'obra en instal·lació, acces-
soris i petit material. Total-
ment acabada i provada.

XARXA AIGUA POTABLE
Bar 1 1,00
Serveis 1 1,00

2,00

05.03.10 PA  DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS EXISTENTS                            
Partida alçada per al des-
muntatge de la instal·lació
d'abastament d'aigua pota-
ble existent, incloent el trans-
port i gestió dels materials.
NOTA: No es contempla la
retirada de conduccions en
aquells punts de venda que
estiguin panelats o en
aquells casos en que es re-
quereixi el desmuntatge d'al-
tres elements per poder ac-
cedir a la tuberia.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 05.04 INSTAL·LACIÓ AIGUA CONTRA INCENDIS                              

05.04.01 UT  ESCOMESA AIGUA CONTRA INCENDIS - ACER DIN 2440 - D=100mm  
Execució escomesa aigua
contra incendis a partir de
l'arqueta de clau de pas de
companyia, formada per tu-
beria d'acer ranurat DIN
2440 de 100 mm de diàme-
tre nominal, amb brida de
220mm de diàmetre exterior
i 8 forats de 18 mm de dià-
metre (UNE-EN ISO 2566)
previstos per a cargols de
mètrica M16 a l'inici, i vàlvula
anti-retorn de clapeta, amb
brides, de 100 mm de dià-
metre nominal i pressió no-
minal 16 bar. Inclosa mà
d'obra en instal·lació, medis
auxiliars i seguretats, acces-
soris i petit material, i ajudes
de paleta. Totalment acaba-
da.

Connexió xarxa contra
incendis

1 1,00

1,00

05.04.02 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT DIN2440 - D=4" (DN100) - PN16            
Subministre i instal·lació de
tuberia ranurada d'acer al
carboni (ST33), estirat sense
soldadura (DIN 2440), de 4"
de diàmetre (DN100) - PN16,
acabada amb una ma de
pintura d'imprimació antioxi-
dant i una d'esmalt sintètic
d'acabat color vermell (RAL
3000). Incloent part propor-
cional de mitjans d'elevació i
seguretats, suportacions, ac-
cessoris (tes, corbes, ele-
ments per a  unió ranurada) i
petit material. Muntada a l'in-
terior de canal metàl·lica ti-
pus escala o suspesa d'es-
tructura, incloent proves de
pressió i estanqueitat. Total-
ment acabada i posada en
servei.

RAMAL PRINCIPAL
Costat Prat 1 6,00 6,00

1 5,00 5,00
1 96,00 96,00

Pont central 2 4,00 8,00
1 6,00 6,00

Costat Barcelona 1 60,00 60,00

181,00
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05.04.03 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT DIN2440 - D=2" (DN50) - PN16             
Subministre i instal·lació de
tuberia ranurada d'acer al
carboni (ST33), estirat sense
soldadura (DIN 2440), de 2"
de diàmetre (DN50) - PN16,
acabada amb una ma de
pintura d'imprimació antioxi-
dant i una d'esmalt sintètic
d'acabat color vermell (RAL
3000). Incloent part propor-
cional de mitjans d'elevació i
seguretats, suportacions, ac-
cessoris (tes, corbes, ele-
ments per a  unió ranurada) i
petit material. Muntada a l'in-
terior de canal metàl·lica ti-
pus escala o suspesa d'es-
tructura, incloent proves de
pressió i estanqueitat. Total-
ment acabada i posada en
servei.

RAMALS SECUNDARIS
Costat Prat 1 2,00 2,00

1 2,00 2,00
1 11,00 11,00

Pont central 1 5,00 5,00
1 18,00 18,00

Costat Barcelona 1 11,00 11,00
1 2,00 2,00
1 30,00 30,00
1 12,00 12,00
1 5,00 5,00

98,00

05.04.04 UT  CONNEXIONAT BIE / RACOR EXISTENTS                               
Connexionat de conducció
d'acer negre sense soldadu-
ra a ramals de boques d'in-
cendi / preses aigua incen-
dis (ràcors) existents, inclo-
ent mitjans d'elevació i segu-
retat, accessoris i petit mate-
rial. Totalment acabat, inclo-
ent prova de pressió i estan-
queitat.

COSTAT PRAT
Boques incendi 1 1,00
Preses incendi (ràcors) 2 2,00
PONT CENTRAL
Boques d'incendi 2 2,00
COSTAT BARCELONA
Boques d'incendi 1 1,00
Preses d'incendi (ràcors) 2 2,00

8,00
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CAPÍTULO 06 PAVELLÓ F                                                       
SUBCAPÍTULO 06.01 OBRES DE FÀBRICA                                                

06.01.01 UT  PERICÓ CLAU DE PAS - 750x750x800mm / TAPA FOSA C250             
Construcció de pericó regis-
trable de dimensions
750x750x800mm, per allotja-
ment de la clau de pas de
companyia, format per parets
de maó ceràmic perforat de
15 cm sobre solera de formi-
gó en massa HM-25/P/40/IIa,
arrebossada interiorment
amb morter de ciment, amb
bastiment i tapa quadrada
de fosa dúctil, recolzada, pas
lliure de 750x750 mm i clas-
se C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locada
amb morter, passamurs de
diàmetre 250 mm a base de
tub de PVC llis i punt de de-
saigüe inferior drenant al te-
rreny. Inclús part proporcio-
nal de treballs previs: delimi-
tació dels serveis existents,
tall i demolició de la solera
de formigó, excavació, reblert
i pavimentació del perímetre
del pericó, medis auxiliars i
seguretats, càrrega i trans-
port de runes a l'abocador i
cànon. Totalment acabada.

Escomeses aigua potable 2 2,00
Escomesa contra incendis 1 1,00

3,00
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06.01.02 UT  ARMARI DE COMPTADORS 2100x700x2600mm                            
Construcció d'armari d'obra
per allotjament de la bateria
de comptadors divisionaris,
de dimensions
2100x700x2600mm, format
per parets de maó ceràmic
perforat de 15 cm acabat a
una cara vista, sobre solera
de formigó en massa
HM-25/P/40/IIa, arrebossada
interiorment amb morter de
ciment gris, sostre de maó
ceràmic 800x500x40mm su-
portat sobre angulars me-
tàl·lics anclats a la paret
existent mitjançant cargols ti-
pus hilty i acabament mitjan-
çant capa de compressió de
formigó de 5 cm de gruix,
porta metàl·lica de xapa
d'acer galvanitzat amb aca-
bament pintat amb una capa
d'esmalt sintètic, de dimen-
sions 1500x2050mm, amb
pany tipus "Aigües de Barce-
lona", ventilació natural mit-
jançant 2 reixes metàl·liques
superiors i 2 inferiors, de di-
mensions 300x200 mm,
col·locades a les portes d'ac-
cès, il·luminació interior mit-
jançant pantalla fluorescent
de superfície, de tipus es-
tanc i potència 1x36W, amb
presa de corrent de tipus
monofàssic estanca (ali-
mentació a partir de la xarxa
existent del pavelló), i punt
de desaigüe inferior drenant
al terreny. Inclús part propor-
cional de treballs previs, deli-
mitació dels serveis exis-
tents, medis auxiliars i segu-
retats Totalment acabada.

Escomesa aigua potable 2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 06.02 CANALITZACIONS                                                  

06.02.01 ML  CANAL METÀL·LICA GALV 600x100mm                                 
Subministre i instal·lació en
obra de canal metàl·lica per-
forada amb tapa cega, de
secció 600x100mm per allot-
jament de conduccions d'ai-
gua potable, incloent supor-
tacions, medis d'elevació i
seguretats, accessoris i petit
material, totalment col·loca-
da.

COSTAT PRAT
Sortida horitzontal 1 5,00 5,00
Pujada 1 5,00 5,00
COSTAT BARCELONA
Sortida horitzontal 1 10,00 10,00
Pujada 1 5,00 5,00

25,00

06.02.02 ML  CANAL TIPUS ESCALA 400x152x2mm - SCútil 75 kg/ml                
Suministre i muntatge en
obra de canal metàl·lica ti-
pus escala, de secció rec-
tangular 400x152x2mm, for-
mada per dos perfils princi-
pals de xapa d'acer galvanit-
zat conformats en fred i tra-
vessers en perfil "U"
40x20x2mm cada 250mm,
apta per una sobrecàrrega
de 75 kg/ml amb una sepa-
ració entre recolzaments de
6 m. Incloent part proporcio-
nal de mitjans d'elevació i
seguretats, ajudes de paleta
per obertura de pasos en
murs de fàbrica, suporta-
cions, accessoris i petit ma-
terial. Totalment acabada.

COSTAT PRAT
Parades 6032-6045 1 84,00 84,00
Parades 6001-6014 1 84,00 84,00
Transversal 1 17,00 17,00
COSTAT BARCELONA
Parades 6046-6062 1 102,00 102,00
Parades 6015-6031 1 102,00 102,00
Transversal 1 17,00 17,00

406,00
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SUBCAPÍTULO 06.03 INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLE                                      

06.03.01 UT  ESCOMESA AIGUA POTABLE - ACER INOX AISI 316L - D=100mm        
Execució escomesa aigua
potable a partir de l'arqueta
de clau de pas de compan-
yia, formada per tuberia
d'acer inoxidable de 100 mm
de diàmetre nominal, amb
brida de 220mm de diàmetre
exterior i 8 forats de 18 mm
de diàmetre (UNE-EN ISO
2566) previstos per a cargols
de mètrica M16 a l'inici, i vàl-
vula anti-retorn de clapeta,
amb brides, a l'entrada de la
bateria de comptadors, de
100mm de diàmetre nomi-
nal, i pressió nominal 16 bar.
Inclosa mà d'obra en ins-
tal·lació, medis auxiliars i se-
guretats, accessoris i petit
material, i ajudes de paleta.
Totalment acabada.

Costat PRAT 1 1,00
Costat BARCELONA 1 1,00

2,00

06.03.02 UT  BATERIA ACER INOX AISI 316L - 3x7 COMPTADORS 15-30mm            
Suministre i instal·lacio de
bateria universal d'acer inoxi-
dable AISI 316L, amb ali-
mentació lateral inferior, per
a centralització de compta-
dors divisionaris d'aigua po-
table, de 3 fileres i 7 compta-
dors per filera de diàmetre
15-30mm, i una pressió mà-
xima de servei de 16 bar. In-
clou part proporcional de
connexionat mitjançant pleti-
na al ramal general i a deri-
vacions individuals, medis
auxiliars i seguretats, ajuts
de paleta, accessoris (tes,
corbes) i petit material. Total-
ment instal·lada.

Costat PRAT 1 1,00
Costat BARCELONA 1 1,00

2,00
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06.03.03 UT  CONJUNT DE CLAUS I ACCESSORIS PER A COMPTADOR
DIVISIONARI       

Suministre i instal·lació de
conjunt de claus i accessoris
per a comptadors divisiona-
ris d'acord amb les especifi-
cacions generals tècniques
de la xarxa d'aigua potable
d'Aigües de Barceona
(EGT-10-028), format per:
dues vàlvules de secciona-
ment manuals, brida de con-
nexionat a bateria per a car-
gols d'acer amb protecció
anti-corrosiva, apta per
comptadors DN15-30, i ma-
neguet flexible de malla me-
tàl·lica amb ànima interior
sintètica roscat als dos ex-
trems. Inclou mà d'obra en
instal·lació, medis auxiliars i
seguretats, ajuts de paleta,
accessoris i petit material i
connexionat a la xarxa de
distribució interior. Totalment
acabat i provat.

COSTAT PRAT
Parada 6001 1 1,00
Parada 6002 1 1,00
Parada 6009 1 1,00
Parada 6011 1 1,00
Parada 6014 1 1,00
Parada 6032 1 1,00
Parada 6033 1 1,00
Parada 6035 1 1,00
Parada 6037 1 1,00
Parada 6042 1 1,00
Parada 9045 1 1,00
COSTAT BARCELONA
Parada 6017 1 1,00
Parada 6019 1 1,00
Parada 6022 1 1,00
Parada 6024 1 1,00
Parada 6027 1 1,00
Parada 6030 1 1,00
Parada 6031 1 1,00
Parada 6046 1 1,00
Parada 6053 1 1,00
Parada 6054 1 1,00
Parada 6056 1 1,00
Serveis públics 1 1,00
Bar 1 1,00

24,00
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06.03.04 UT  MUNTATGE COMPTADOR AIGUA DN15                                   
Muntatge (sense subminis-
tre) de comptador d'aigua
potable de DN 15mm. Inclo-
ent mà d'obra en instal·lació,
medis auxiliars, accessoris i
petit material. Totalment ins-
tal·lat.

COSTAT PRAT
Parada 6001 1 1,00
Parada 6002 1 1,00
Parada 6009 1 1,00
Parada 6011 1 1,00
Parada 6014 1 1,00
Parada 6032 1 1,00
Parada 6033 1 1,00
Parada 6035 1 1,00
Parada 6037 1 1,00
Parada 6042 1 1,00
Parada 9045 1 1,00
COSTAT BARCELONA
Parada 6017 1 1,00
Parada 6019 1 1,00
Parada 6022 1 1,00
Parada 6024 1 1,00
Parada 6027 1 1,00
Parada 6030 1 1,00
Parada 6031 1 1,00
Parada 6046 1 1,00
Parada 6053 1 1,00
Parada 6054 1 1,00
Parada 6056 1 1,00

22,00

06.03.05 UT  MUNTATGE COMPTADOR AIGUA DN20                                   
Muntatge (sense subminis-
tre) de comptador d'aigua
potable de DN 20mm. Inclo-
ent mà d'obra en instal·lació,
medis auxiliars, accessoris i
petit material. Totalment ins-
tal·lat.

Serveis públics 1 1,00
Bar 1 1,00

2,00
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06.03.06 ML  TUBERIA MULTICAPA PP-AL-PP Dint=20mm - PN20                     
Subministre i instal·lació de
tuberia multicapa apta per a
ús alimentari, de 20 mm de
diàmetre interior i gruix de
paret 2,5mm (Dext=25mm),
formada per doble capa de
polipropilè (PP) i ànima
d'alumini de 0,35 mm de
gruix. Incloent part proporcio-
nal de mitjans d'elevació i
seguretats, suportacions,
ajudes per a entrada a para-
des revestides de panell, ac-
cessoris (tes, corbes, mane-
guets) i petit material. Munta-
da a l'interior de canal me-
tàl·lica tipus escala o grapa-
da directament a paret / pa-
nell, incloent proves de pres-
sió i estanqueitat. Totalment
acabada i posada en servei.

COSTAT PRAT
Parada 6001 1 21,00 21,00
Parada 6002 1 21,00 21,00
Parada 6009 1 69,00 69,00
Parada 6011 1 81,00 81,00
Parada 6014 1 99,00 99,00
Parada 6032 1 38,00 38,00
Parada 6033 1 38,00 38,00
Parada 6035 1 50,00 50,00
Parada 6037 1 62,00 62,00
Parada 6042 1 92,00 92,00
Parada 9045 1 110,00 110,00
COSTAT BARCELONA
Parada 6017 1 99,00 99,00
Parada 6019 1 93,00 93,00
Parada 6022 1 69,00 69,00
Parada 6024 1 57,00 57,00
Parada 6027 1 39,00 39,00
Parada 6030 1 21,00 21,00
Parada 6031 1 21,00 21,00
Parada 6046 1 134,00 134,00
Parada 6053 1 86,00 86,00
Parada 6054 1 86,00 86,00
Parada 6056 1 74,00 74,00

1.460,00
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06.03.07 UT  VÀLVULA SECCIONAMENT ESFERA D=20mm - PN-10                      
Subministre i instal·lació de
vàlvula de seccionament
d'esfera de 20mm de diàme-
tre - PN10, roscable, de pas
complert, construida amb
cos de llautó forjat, amb ma-
neta anti-lliscant. inclou part
proporcional de mà d'obra
en instal·lació, accessoris i
petit material. Totalment aca-
bada i provada.

COSTAT PRAT
Parada 6001 1 1,00
Parada 6002 1 1,00
Parada 6009 1 1,00
Parada 6011 1 1,00
Parada 6014 1 1,00
Parada 6032 1 1,00
Parada 6033 1 1,00
Parada 6035 1 1,00
Parada 6037 1 1,00
Parada 6042 1 1,00
Parada 9045 1 1,00
COSTAT BARCELONA
Parada 6017 1 1,00
Parada 6019 1 1,00
Parada 6022 1 1,00
Parada 6024 1 1,00
Parada 6027 1 1,00
Parada 6030 1 1,00
Parada 6031 1 1,00
Parada 6046 1 1,00
Parada 6053 1 1,00
Parada 6054 1 1,00
Parada 6056 1 1,00

22,00

06.03.08 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT GALV DIN2444 - D=2" (DN50) - PN16     
Subministre i instal·lació de
tuberia ranurada d'acer al
carboni (ST33) galvanitzat,
estirat sense soldadura (DIN
2444), de 2" de diàmetre
(DN50) - PN16, acabada
amb una ma d'esmalt sintè-
tic d'acabat color verd. Inclo-
ent part proporcional de mit-
jans d'elevació i seguretats,
suportacions, accessoris
(tes, corbes, elements per a
unió ranurada) i petit mate-
rial. Muntada a l'interior de
canal metàl·lica tipus escala
o suspesa d'estructura, in-
cloent proves de pressió i
estanqueitat. Totalment aca-
bada i posada en servei.
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XARXA AIGUA POTABLE
Bar 1 104,00 104,00
Serveis 1 122,00 122,00

226,00

06.03.09 UT  VÀLVULA SECCIONAMENT ESFERA D=2" (DN50) - PN16                  
Subministre i instal·lació de
vàlvula de seccionament
d'esfera de 2" de diàmetre
(DN50) - PN16, roscable, de
pas complert, construida
amb cos de llautó forjat, amb
maneta anti-lliscant. inclou
part proporcional de mà
d'obra en instal·lació, acces-
soris i petit material. Total-
ment acabada i provada.

XARXA AIGUA POTABLE
Bar 1 1,00
Serveis 1 1,00

2,00

06.03.10 PA  DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS EXISTENTS                            
Partida alçada per al des-
muntatge de la instal·lació
d'abastament d'aigua pota-
ble existent, incloent el trans-
port i gestió dels materials.
NOTA: No es contempla la
retirada de conduccions en
aquells punts de venda que
estiguin panelats o en
aquells casos en que es re-
quereixi el desmuntatge d'al-
tres elements per poder ac-
cedir a la tuberia.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 06.04 INSTAL·LACIÓ AIGUA CONTRA INCENDIS                              

06.04.01 UT  ESCOMESA AIGUA CONTRA INCENDIS - ACER DIN 2440 - D=100mm  
Execució escomesa aigua
contra incendis a partir de
l'arqueta de clau de pas de
companyia, formada per tu-
beria d'acer ranurat DIN
2440 de 100 mm de diàme-
tre nominal, amb brida de
220mm de diàmetre exterior
i 8 forats de 18 mm de dià-
metre (UNE-EN ISO 2566)
previstos per a cargols de
mètrica M16 a l'inici, i vàlvula
anti-retorn de clapeta, amb
brides, de 100 mm de dià-
metre nominal i pressió no-
minal 16 bar. Inclosa mà
d'obra en instal·lació, medis
auxiliars i seguretats, acces-
soris i petit material, i ajudes
de paleta. Totalment acaba-
da.

Connexió xarxa contra
incendis

1 1,00

1,00

06.04.02 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT DIN2440 - D=4" (DN100) - PN16            
Subministre i instal·lació de
tuberia ranurada d'acer al
carboni (ST33), estirat sense
soldadura (DIN 2440), de 4"
de diàmetre (DN100) - PN16,
acabada amb una ma de
pintura d'imprimació antioxi-
dant i una d'esmalt sintètic
d'acabat color vermell (RAL
3000). Incloent part propor-
cional de mitjans d'elevació i
seguretats, suportacions, ac-
cessoris (tes, corbes, ele-
ments per a  unió ranurada) i
petit material. Muntada a l'in-
terior de canal metàl·lica ti-
pus escala o suspesa d'es-
tructura, incloent proves de
pressió i estanqueitat. Total-
ment acabada i posada en
servei.

RAMAL PRINCIPAL
Costat Prat 1 6,00 6,00

1 5,00 5,00
1 84,00 84,00

Pont central 2 4,00 8,00
1 6,00 6,00

Costat Barcelona 1 72,00 72,00

181,00
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06.04.03 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT DIN2440 - D=2" (DN50) - PN16             
Subministre i instal·lació de
tuberia ranurada d'acer al
carboni (ST33), estirat sense
soldadura (DIN 2440), de 2"
de diàmetre (DN50) - PN16,
acabada amb una ma de
pintura d'imprimació antioxi-
dant i una d'esmalt sintètic
d'acabat color vermell (RAL
3000). Incloent part propor-
cional de mitjans d'elevació i
seguretats, suportacions, ac-
cessoris (tes, corbes, ele-
ments per a  unió ranurada) i
petit material. Muntada a l'in-
terior de canal metàl·lica ti-
pus escala o suspesa d'es-
tructura, incloent proves de
pressió i estanqueitat. Total-
ment acabada i posada en
servei.

RAMALS SECUNDARIS
Costat Prat 1 2,00 2,00

1 2,00 2,00
1 17,00 17,00

Pont central 1 5,00 5,00
1 18,00 18,00

Costat Barcelona 1 17,00 17,00
1 2,00 2,00
1 30,00 30,00
1 18,00 18,00
1 5,00 5,00

116,00

06.04.04 UT  CONNEXIONAT BIE / RACOR EXISTENTS                               
Connexionat de conducció
d'acer negre sense soldadu-
ra a ramals de boques d'in-
cendi / preses aigua incen-
dis (ràcors) existents, inclo-
ent mitjans d'elevació i segu-
retat, accessoris i petit mate-
rial. Totalment acabat, inclo-
ent prova de pressió i estan-
queitat.

COSTAT PRAT
Boques incendi 1 1,00
Preses incendi (ràcors) 2 2,00
PONT CENTRAL
Boques d'incendi 2 2,00
COSTAT BARCELONA
Boques d'incendi 1 1,00
Preses d'incendi (ràcors) 2 2,00

8,00
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CAPÍTULO 07 PAVELLÓ G                                                       
SUBCAPÍTULO 07.01 OBRES DE FÀBRICA                                                

07.01.01 UT  PERICÓ CLAU DE PAS - 750x750x800mm / TAPA FOSA C250             
Construcció de pericó regis-
trable de dimensions
750x750x800mm, per allotja-
ment de la clau de pas de
companyia, format per parets
de maó ceràmic perforat de
15 cm sobre solera de formi-
gó en massa HM-25/P/40/IIa,
arrebossada interiorment
amb morter de ciment, amb
bastiment i tapa quadrada
de fosa dúctil, recolzada, pas
lliure de 750x750 mm i clas-
se C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locada
amb morter, passamurs de
diàmetre 250 mm a base de
tub de PVC llis i punt de de-
saigüe inferior drenant al te-
rreny. Inclús part proporcio-
nal de treballs previs: delimi-
tació dels serveis existents,
tall i demolició de la solera
de formigó, excavació, reblert
i pavimentació del perímetre
del pericó, medis auxiliars i
seguretats, càrrega i trans-
port de runes a l'abocador i
cànon. Totalment acabada.

Escomeses aigua potable 2 2,00
Escomesa contra incendis 1 1,00

3,00
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07.01.02 UT  ARMARI DE COMPTADORS 2100x700x2600mm                            
Construcció d'armari d'obra
per allotjament de la bateria
de comptadors divisionaris,
de dimensions
2100x700x2600mm, format
per parets de maó ceràmic
perforat de 15 cm acabat a
una cara vista, sobre solera
de formigó en massa
HM-25/P/40/IIa, arrebossada
interiorment amb morter de
ciment gris, sostre de maó
ceràmic 800x500x40mm su-
portat sobre angulars me-
tàl·lics anclats a la paret
existent mitjançant cargols ti-
pus hilty i acabament mitjan-
çant capa de compressió de
formigó de 5 cm de gruix,
porta metàl·lica de xapa
d'acer galvanitzat amb aca-
bament pintat amb una capa
d'esmalt sintètic, de dimen-
sions 1500x2050mm, amb
pany tipus "Aigües de Barce-
lona", ventilació natural mit-
jançant 2 reixes metàl·liques
superiors i 2 inferiors, de di-
mensions 300x200 mm,
col·locades a les portes d'ac-
cès, il·luminació interior mit-
jançant pantalla fluorescent
de superfície, de tipus es-
tanc i potència 1x36W, amb
presa de corrent de tipus
monofàssic estanca (ali-
mentació a partir de la xarxa
existent del pavelló), i punt
de desaigüe inferior drenant
al terreny. Inclús part propor-
cional de treballs previs, deli-
mitació dels serveis exis-
tents, medis auxiliars i segu-
retats Totalment acabada.

Escomesa aigua potable 2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 07.02 CANALITZACIONS                                                  

07.02.01 ML  CANAL METÀL·LICA GALV 600x100mm                                 
Subministre i instal·lació en
obra de canal metàl·lica per-
forada amb tapa cega, de
secció 600x100mm per allot-
jament de conduccions d'ai-
gua potable, incloent supor-
tacions, medis d'elevació i
seguretats, accessoris i petit
material, totalment col·loca-
da.

INICI PAVELLÓ (parades
7001-7023)
Sortida horitzontal 1 12,00 12,00
Pujada 1 5,00 5,00
FINAL PAVELLÓ (parades
7046-7047)
Sortida horitzontal 1 18,00 18,00
Pujada 1 5,00 5,00

40,00

07.02.02 ML  CANAL TIPUS ESCALA 400x152x2mm - SCútil 75 kg/ml                
Suministre i muntatge en
obra de canal metàl·lica ti-
pus escala, de secció rec-
tangular 400x152x2mm, for-
mada per dos perfils princi-
pals de xapa d'acer galvanit-
zat conformats en fred i tra-
vessers en perfil "U"
40x20x2mm cada 250mm,
apta per una sobrecàrrega
de 75 kg/ml amb una sepa-
ració entre recolzaments de
6 m. Incloent part proporcio-
nal de mitjans d'elevació i
seguretats, ajudes de paleta
per obertura de pasos en
murs de fàbrica, suporta-
cions, accessoris i petit ma-
terial. Totalment acabada.

Parades 7001-7014 1 89,00 89,00
Parades 7023-7036 1 89,00 89,00
Transversals 2 10,00 20,00
Parades 7015-7022 1 55,00 55,00
Parades 7037-7044 1 55,00 55,00
Zona cooperatives 1 13,00 13,00

2 38,00 76,00

397,00
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SUBCAPÍTULO 07.03 INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLE                                      

07.03.01 UT  ESCOMESA AIGUA POTABLE - ACER INOX AISI 316L - D=100mm        
Execució escomesa aigua
potable a partir de l'arqueta
de clau de pas de compan-
yia, formada per tuberia
d'acer inoxidable de 100 mm
de diàmetre nominal, amb
brida de 220mm de diàmetre
exterior i 8 forats de 18 mm
de diàmetre (UNE-EN ISO
2566) previstos per a cargols
de mètrica M16 a l'inici, i vàl-
vula anti-retorn de clapeta,
amb brides, a l'entrada de la
bateria de comptadors, de
100mm de diàmetre nomi-
nal, i pressió nominal 16 bar.
Inclosa mà d'obra en ins-
tal·lació, medis auxiliars i se-
guretats, accessoris i petit
material, i ajudes de paleta.
Totalment acabada.

2 2,00

2,00

07.03.02 UT  BATERIA ACER INOX AISI 316L - 3x7 COMPTADORS 15-30mm            
Suministre i instal·lacio de
bateria universal d'acer inoxi-
dable AISI 316L, amb ali-
mentació lateral inferior, per
a centralització de compta-
dors divisionaris d'aigua po-
table, de 3 fileres i 7 compta-
dors per filera de diàmetre
15-30mm, i una pressió mà-
xima de servei de 16 bar. In-
clou part proporcional de
connexionat mitjançant pleti-
na al ramal general i a deri-
vacions individuals, medis
auxiliars i seguretats, ajuts
de paleta, accessoris (tes,
corbes) i petit material. Total-
ment instal·lada.

Costat PRAT 1 1,00
Costat BARCELONA 1 1,00

2,00
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07.03.03 UT  CONJUNT DE CLAUS I ACCESSORIS PER A COMPTADOR
DIVISIONARI       

Suministre i instal·lació de
conjunt de claus i accessoris
per a comptadors divisiona-
ris d'acord amb les especifi-
cacions generals tècniques
de la xarxa d'aigua potable
d'Aigües de Barceona
(EGT-10-028), format per:
dues vàlvules de secciona-
ment manuals, brida de con-
nexionat a bateria per a car-
gols d'acer amb protecció
anti-corrosiva, apta per
comptadors DN15-30, i ma-
neguet flexible de malla me-
tàl·lica amb ànima interior
sintètica roscat als dos ex-
trems. Inclou mà d'obra en
instal·lació, medis auxiliars i
seguretats, ajuts de paleta,
accessoris i petit material i
connexionat a la xarxa de
distribució interior. Totalment
acabat i provat.

ZONA PARADES
Parada 7001 1 1,00
Parada 7002 1 1,00
Parada 7006 1 1,00
Parada 7007 1 1,00
Parada 7010 1 1,00
Parada 7011 1 1,00
Parada 7015 1 1,00
Parada 7019 1 1,00
Parada 7021 1 1,00
Parada 7046 1 1,00
Parada 7023 1 1,00
Parada 7026 1 1,00
Parada 7027 1 1,00
Parada 7031 1 1,00
Parada 7032 1 1,00
Parada 7033 1 1,00
Parada 7034 1 1,00
Parada 7038 1 1,00
Parada 7040 1 1,00
Parada 7042 1 1,00
Parada 7044 1 1,00
Parada 7047 1 1,00
Parada 7048 1 1,00
ZONA COOPERATIVES
Parada 7051 1 1,00
Parada 7057 1 1,00
Parada 7055 1 1,00
Parada 7063 1 1,00
Parada 7068 1 1,00
Parada 7069 1 1,00
Parada 7053 1 1,00
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Parada 7059 1 1,00
Parada 7065 1 1,00
Parada 7071 1 1,00
Parada 7066 1 1,00
Serveis públics 1 1,00
Bar 2 2,00
Oficines 1 1,00

38,00

07.03.04 UT  MUNTATGE COMPTADOR AIGUA DN15                                   
Muntatge (sense subminis-
tre) de comptador d'aigua
potable de DN 15mm. Inclo-
ent mà d'obra en instal·lació,
medis auxiliars, accessoris i
petit material. Totalment ins-
tal·lat.

ZONA PARADES
Parada 7001 1 1,00
Parada 7002 1 1,00
Parada 7006 1 1,00
Parada 7007 1 1,00
Parada 7010 1 1,00
Parada 7011 1 1,00
Parada 7015 1 1,00
Parada 7019 1 1,00
Parada 7021 1 1,00
Parada 7046 1 1,00
Parada 7023 1 1,00
Parada 7026 1 1,00
Parada 7027 1 1,00
Parada 7031 1 1,00
Parada 7032 1 1,00
Parada 7033 1 1,00
Parada 7034 1 1,00
Parada 7038 1 1,00
Parada 7040 1 1,00
Parada 7042 1 1,00
Parada 7044 1 1,00
Parada 7047 1 1,00
Parada 7048 1 1,00
ZONA COOPERATIVES
Parada 7051 1 1,00
Parada 7057 1 1,00
Parada 7055 1 1,00
Parada 7063 1 1,00
Parada 7068 1 1,00
Parada 7069 1 1,00
Parada 7053 1 1,00
Parada 7059 1 1,00
Parada 7065 1 1,00
Parada 7071 1 1,00
Parada 7066 1 1,00

34,00
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07.03.05 UT  MUNTATGE COMPTADOR AIGUA DN20                                   
Muntatge (sense subminis-
tre) de comptador d'aigua
potable de DN 20mm. Inclo-
ent mà d'obra en instal·lació,
medis auxiliars, accessoris i
petit material. Totalment ins-
tal·lat.

Serveis públics 1 1,00
Bar 2 2,00

3,00

07.03.06 ML  TUBERIA MULTICAPA PP-AL-PP Dint=20mm - PN20                     
Subministre i instal·lació de
tuberia multicapa apta per a
ús alimentari, de 20 mm de
diàmetre interior i gruix de
paret 2,5mm (Dext=25mm),
formada per doble capa de
polipropilè (PP) i ànima
d'alumini de 0,35 mm de
gruix. Incloent part proporcio-
nal de mitjans d'elevació i
seguretats, suportacions,
ajudes per a entrada a para-
des revestides de panell, ac-
cessoris (tes, corbes, mane-
guets) i petit material. Munta-
da a l'interior de canal me-
tàl·lica tipus escala o grapa-
da directament a paret / pa-
nell, incloent proves de pres-
sió i estanqueitat. Totalment
acabada i posada en servei.

ZONA PARADES
Parada 7001 1 36,00 36,00
Parada 7002 1 36,00 36,00
Parada 7006 1 66,00 66,00
Parada 7007 1 66,00 66,00
Parada 7010 1 90,00 90,00
Parada 7011 1 90,00 90,00
Parada 7015 1 76,00 76,00
Parada 7019 1 58,00 58,00
Parada 7021 1 40,00 40,00
Parada 7046 1 34,00 34,00
Parada 7023 1 46,00 46,00
Parada 7026 1 64,00 64,00
Parada 7027 1 64,00 64,00
Parada 7031 1 94,00 94,00
Parada 7032 1 94,00 94,00
Parada 7033 1 100,00 100,00
Parada 7034 1 100,00 100,00
Parada 7038 1 85,00 85,00
Parada 7040 1 73,00 73,00
Parada 7042 1 61,00 61,00
Parada 7044 1 49,00 49,00
Parada 7047 1 41,00 41,00
Parada 7048 1 42,00 42,00
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ZONA COOPERATIVES
Parada 7051 1 37,00 37,00
Parada 7057 1 37,00 37,00
Parada 7055 1 44,00 44,00
Parada 7063 1 67,00 67,00
Parada 7068 1 75,00 75,00
Parada 7069 1 75,00 75,00
Parada 7053 1 49,00 49,00
Parada 7059 1 56,00 56,00
Parada 7065 1 79,00 79,00
Parada 7071 1 79,00 79,00
Parada 7066 1 79,00 79,00

2.182,00

07.03.07 UT  VÀLVULA SECCIONAMENT ESFERA D=20mm - PN-10                      
Subministre i instal·lació de
vàlvula de seccionament
d'esfera de 20mm de diàme-
tre - PN10, roscable, de pas
complert, construida amb
cos de llautó forjat, amb ma-
neta anti-lliscant. inclou part
proporcional de mà d'obra
en instal·lació, accessoris i
petit material. Totalment aca-
bada i provada.

ZONA PARADES
Parada 7001 1 1,00
Parada 7002 1 1,00
Parada 7006 1 1,00
Parada 7007 1 1,00
Parada 7010 1 1,00
Parada 7011 1 1,00
Parada 7015 1 1,00
Parada 7019 1 1,00
Parada 7021 1 1,00
Parada 7046 1 1,00
Parada 7023 1 1,00
Parada 7026 1 1,00
Parada 7027 1 1,00
Parada 7031 1 1,00
Parada 7032 1 1,00
Parada 7033 1 1,00
Parada 7034 1 1,00
Parada 7038 1 1,00
Parada 7040 1 1,00
Parada 7042 1 1,00
Parada 7044 1 1,00
Parada 7047 1 1,00
Parada 7048 1 1,00
ZONA COOPERATIVES
Parada 7051 1 1,00
Parada 7057 1 1,00
Parada 7055 1 1,00
Parada 7063 1 1,00
Parada 7068 1 1,00
Parada 7069 1 1,00
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Parada 7053 1 1,00
Parada 7059 1 1,00
Parada 7065 1 1,00
Parada 7071 1 1,00
Parada 7066 1 1,00

34,00

07.03.08 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT GALV DIN2444 - D=2" (DN50) - PN16     
Subministre i instal·lació de
tuberia ranurada d'acer al
carboni (ST33) galvanitzat,
estirat sense soldadura (DIN
2444), de 2" de diàmetre
(DN50) - PN16, acabada
amb una ma d'esmalt sintè-
tic d'acabat color verd. Inclo-
ent part proporcional de mit-
jans d'elevació i seguretats,
suportacions, accessoris
(tes, corbes, elements per a
unió ranurada) i petit mate-
rial. Muntada a l'interior de
canal metàl·lica tipus escala
o suspesa d'estructura, in-
cloent proves de pressió i
estanqueitat. Totalment aca-
bada i posada en servei.

XARXA AIGUA POTABLE
Bar 1 40,00 40,00
Serveis 1 45,00 45,00
Serveis 1 30,00 30,00

115,00

07.03.09 UT  VÀLVULA SECCIONAMENT ESFERA D=2" (DN50) - PN16                  
Subministre i instal·lació de
vàlvula de seccionament
d'esfera de 2" de diàmetre
(DN50) - PN16, roscable, de
pas complert, construida
amb cos de llautó forjat, amb
maneta anti-lliscant. inclou
part proporcional de mà
d'obra en instal·lació, acces-
soris i petit material. Total-
ment acabada i provada.

XARXA AIGUA POTABLE
Bar 1 1,00
Serveis 2 2,00

3,00
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07.03.10 PA  DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS EXISTENTS                            
Partida alçada per al des-
muntatge de la instal·lació
d'abastament d'aigua pota-
ble existent, incloent el trans-
port i gestió dels materials.
NOTA: No es contempla la
retirada de conduccions en
aquells punts de venda que
estiguin panelats o en
aquells casos en que es re-
quereixi el desmuntatge d'al-
tres elements per poder ac-
cedir a la tuberia.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 07.04 INSTAL·LACIÓ AIGUA CONTRA INCENDIS                              

07.04.01 UT  ESCOMESA AIGUA CONTRA INCENDIS - ACER DIN 2440 - D=100mm  
Execució escomesa aigua
contra incendis a partir de
l'arqueta de clau de pas de
companyia, formada per tu-
beria d'acer ranurat DIN
2440 de 100 mm de diàme-
tre nominal, amb brida de
220mm de diàmetre exterior
i 8 forats de 18 mm de dià-
metre (UNE-EN ISO 2566)
previstos per a cargols de
mètrica M16 a l'inici, i vàlvula
anti-retorn de clapeta, amb
brides, de 100 mm de dià-
metre nominal i pressió no-
minal 16 bar. Inclosa mà
d'obra en instal·lació, medis
auxiliars i seguretats, acces-
soris i petit material, i ajudes
de paleta. Totalment acaba-
da.

Connexió xarxa contra
incendis

1 1,00

1,00
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07.04.02 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT DIN2440 - D=4" (DN100) - PN16            
Subministre i instal·lació de
tuberia ranurada d'acer al
carboni (ST33), estirat sense
soldadura (DIN 2440), de 4"
de diàmetre (DN100) - PN16,
acabada amb una ma de
pintura d'imprimació antioxi-
dant i una d'esmalt sintètic
d'acabat color vermell (RAL
3000). Incloent part propor-
cional de mitjans d'elevació i
seguretats, suportacions, ac-
cessoris (tes, corbes, ele-
ments per a  unió ranurada) i
petit material. Muntada a l'in-
terior de canal metàl·lica ti-
pus escala o suspesa d'es-
tructura, incloent proves de
pressió i estanqueitat. Total-
ment acabada i posada en
servei.

RAMAL PRINCIPAL
1 6,00 6,00
1 25,00 25,00
1 30,00 30,00
1 55,00 55,00

116,00

07.04.03 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT DIN2440 - D=3" (DN75) - PN16             
Subministre i instal·lació de
tuberia ranurada d'acer al
carboni (ST33), estirat sense
soldadura (DIN 2440), de 3"
de diàmetre (DN75) - PN16,
acabada amb una ma de
pintura d'imprimació antioxi-
dant i una d'esmalt sintètic
d'acabat color vermell (RAL
3000). Incloent part propor-
cional de mitjans d'elevació i
seguretats, suportacions, ac-
cessoris (tes, corbes, ele-
ments per a  unió ranurada) i
petit material. Muntada a l'in-
terior de canal metàl·lica ti-
pus escala o suspesa d'es-
tructura, incloent proves de
pressió i estanqueitat. Total-
ment acabada i posada en
servei.

Xarxa contra incendis 1 60,00 60,00

60,00
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07.04.04 UT  CONNEXIONAT BIE / RACOR EXISTENTS                               
Connexionat de conducció
d'acer negre sense soldadu-
ra a ramals de boques d'in-
cendi / preses aigua incen-
dis (ràcors) existents, inclo-
ent mitjans d'elevació i segu-
retat, accessoris i petit mate-
rial. Totalment acabat, inclo-
ent prova de pressió i estan-
queitat.

ZONA PARADES
Boques incendi 2 2,00
Preses incendi (ràcors) 2 2,00
Xarxa existent edifici
oficines

1 1,00

ZONA COOPERATIVES
Xarxa existent zona
cooperatives

1 1,00

6,00
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CAPÍTULO 01 PAVELLÓ A                                                       
SUBCAPÍTULO 01.01 OBRES DE FÀBRICA                                                

01.01.01 UT  PERICÓ CLAU DE PAS - 750x750x800mm / TAPA FOSA C250             
Construcció de pericó registrable de dimensions 750x750x800mm,
per allotjament de la clau de pas de companyia, format per parets de
maó ceràmic perforat de 15 cm sobre solera de formigó en massa
HM-25/P/40/IIa, arrebossada interiorment amb morter de ciment, amb
bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, recolzada, pas lliure de
750x750 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada
amb morter, passamurs de diàmetre 250 mm a base de tub de PVC
llis i punt de desaigüe inferior drenant al terreny. Inclús part proporcio-
nal de treballs previs: delimitació dels serveis existents, tall i demolició
de la solera de formigó, excavació, reblert i pavimentació del perímetre
del pericó, medis auxiliars i seguretats, càrrega i transport de runes a
l'abocador i cànon. Totalment acabada.

3,00 275,00 825,00

01.01.02 UT  ARMARI DE COMPTADORS 2100x700x2600mm                            
Construcció d'armari d'obra per allotjament de la bateria de compta-
dors divisionaris, de dimensions 2100x700x2600mm, format per pa-
rets de maó ceràmic perforat de 15 cm acabat a una cara vista, sobre
solera de formigó en massa HM-25/P/40/IIa, arrebossada interiorment
amb morter de ciment gris, sostre de maó ceràmic 800x500x40mm
suportat sobre angulars metàl·lics anclats a la paret existent mitjan-
çant cargols tipus hilty i acabament mitjançant capa de compressió de
formigó de 5 cm de gruix, porta metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat
amb acabament pintat amb una capa d'esmalt sintètic, de dimensions
1500x2050mm, amb pany tipus "Aigües de Barcelona", ventilació natu-
ral mitjançant 2 reixes metàl·liques superiors i 2 inferiors, de dimen-
sions 300x200 mm, col·locades a les portes d'accès, il·luminació inte-
rior mitjançant pantalla fluorescent de superfície, de tipus estanc i po-
tència 1x36W, amb presa de corrent de tipus monofàssic estanca (ali-
mentació a partir de la xarxa existent del pavelló), i punt de desaigüe
inferior drenant al terreny. Inclús part proporcional de treballs previs,
delimitació dels serveis existents, medis auxiliars i seguretats Total-
ment acabada.

2,00 2.150,00 4.300,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 OBRES DE................. 5.125,00
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SUBCAPÍTULO 01.02 CANALITZACIONS                                                  

01.02.01 ML  CANAL METÀL·LICA GALV 600x100mm                                 
Subministre i instal·lació en obra de canal metàl·lica perforada amb ta-
pa cega, de secció 600x100mm per allotjament de conduccions d'ai-
gua potable, incloent suportacions, medis d'elevació i seguretats, ac-
cessoris i petit material, totalment col·locada.

25,00 35,40 885,00

01.02.02 ML  CANAL TIPUS ESCALA 400x152x2mm - SCútil 75 kg/ml                
Suministre i muntatge en obra de canal metàl·lica tipus escala, de
secció rectangular 400x152x2mm, formada per dos perfils principals
de xapa d'acer galvanitzat conformats en fred i travessers en perfil "U"
40x20x2mm cada 250mm, apta per una sobrecàrrega de 75 kg/ml
amb una separació entre recolzaments de 6 m. Incloent part proporcio-
nal de mitjans d'elevació i seguretats, ajudes de paleta per obertura de
pasos en murs de fàbrica, suportacions, accessoris i petit material.
Totalment acabada.

406,00 45,40 18.432,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CANALITZACIONS... 19.317,40

SUBCAPÍTULO 01.03 INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLE                                      

01.03.01 UT  ESCOMESA AIGUA POTABLE - ACER INOX AISI 316L - D=100mm        
Execució escomesa aigua potable a partir de l'arqueta de clau de pas
de companyia, formada per tuberia d'acer inoxidable de 100 mm de
diàmetre nominal, amb brida de 220mm de diàmetre exterior i 8 forats
de 18 mm de diàmetre (UNE-EN ISO 2566) previstos per a cargols de
mètrica M16 a l'inici, i vàlvula anti-retorn de clapeta, amb brides, a l'en-
trada de la bateria de comptadors, de 100mm de diàmetre nominal, i
pressió nominal 16 bar. Inclosa mà d'obra en instal·lació, medis auxi-
liars i seguretats, accessoris i petit material, i ajudes de paleta. Total-
ment acabada.

2,00 254,50 509,00

01.03.02 UT  BATERIA ACER INOX AISI 316L - 3x7 COMPTADORS 15-30mm            
Suministre i instal·lacio de bateria universal d'acer inoxidable AISI
316L, amb alimentació lateral inferior, per a centralització de compta-
dors divisionaris d'aigua potable, de 3 fileres i 7 comptadors per filera
de diàmetre 15-30mm, i una pressió màxima de servei de 16 bar. In-
clou part proporcional de connexionat mitjançant pletina al ramal gene-
ral i a derivacions individuals, medis auxiliars i seguretats, ajuts de pa-
leta, accessoris (tes, corbes) i petit material. Totalment instal·lada.

2,00 675,00 1.350,00

01.03.03 UT  CONJUNT DE CLAUS I ACCESSORIS PER A COMPTADOR
DIVISIONARI       

Suministre i instal·lació de conjunt de claus i accessoris per a compta-
dors divisionaris d'acord amb les especificacions generals tècniques
de la xarxa d'aigua potable d'Aigües de Barceona (EGT-10-028), format
per: dues vàlvules de seccionament manuals, brida de connexionat a
bateria per a cargols d'acer amb protecció anti-corrosiva, apta per
comptadors DN15-30, i maneguet flexible de malla metàl·lica amb àni-
ma interior sintètica roscat als dos extrems. Inclou mà d'obra en ins-
tal·lació, medis auxiliars i seguretats, ajuts de paleta, accessoris i petit
material i connexionat a la xarxa de distribució interior. Totalment aca-
bat i provat.
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31,00 125,00 3.875,00

01.03.04 UT  MUNTATGE COMPTADOR AIGUA DN15                                   
Muntatge (sense subministre) de comptador d'aigua potable de DN
15mm. Incloent mà d'obra en instal·lació, medis auxiliars, accessoris i
petit material. Totalment instal·lat.

29,00 45,00 1.305,00

01.03.05 UT  MUNTATGE COMPTADOR AIGUA DN20                                   
Muntatge (sense subministre) de comptador d'aigua potable de DN
20mm. Incloent mà d'obra en instal·lació, medis auxiliars, accessoris i
petit material. Totalment instal·lat.

2,00 55,00 110,00

01.03.06 ML  TUBERIA MULTICAPA PP-AL-PP Dint=20mm - PN20                     
Subministre i instal·lació de tuberia multicapa apta per a ús alimentari,
de 20 mm de diàmetre interior i gruix de paret 2,5mm (Dext=25mm),
formada per doble capa de polipropilè (PP) i ànima d'alumini de 0,35
mm de gruix. Incloent part proporcional de mitjans d'elevació i segure-
tats, suportacions, ajudes per a entrada a parades revestides de pa-
nell, accessoris (tes, corbes, maneguets) i petit material. Muntada a
l'interior de canal metàl·lica tipus escala o grapada directament a paret
/ panell, incloent proves de pressió i estanqueitat. Totalment acabada i
posada en servei.

2.110,00 5,45 11.499,50

01.03.07 UT  VÀLVULA SECCIONAMENT ESFERA D=20mm - PN-10                      
Subministre i instal·lació de vàlvula de seccionament d'esfera de
20mm de diàmetre - PN10, roscable, de pas complert, construida amb
cos de llautó forjat, amb maneta anti-lliscant. inclou part proporcional
de mà d'obra en instal·lació, accessoris i petit material. Totalment aca-
bada i provada.

29,00 27,50 797,50

01.03.08 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT GALV DIN2444 - D=2" (DN50) - PN16     
Subministre i instal·lació de tuberia ranurada d'acer al carboni (ST33)
galvanitzat, estirat sense soldadura (DIN 2444), de 2" de diàmetre
(DN50) - PN16, acabada amb una ma d'esmalt sintètic d'acabat color
verd. Incloent part proporcional de mitjans d'elevació i seguretats, su-
portacions, accessoris (tes, corbes, elements per a  unió ranurada) i
petit material. Muntada a l'interior de canal metàl·lica tipus escala o
suspesa d'estructura, incloent proves de pressió i estanqueitat. Total-
ment acabada i posada en servei.

251,00 34,50 8.659,50

01.03.09 UT  VÀLVULA SECCIONAMENT ESFERA D=2" (DN50) - PN16                  
Subministre i instal·lació de vàlvula de seccionament d'esfera de 2" de
diàmetre (DN50) - PN16, roscable, de pas complert, construida amb
cos de llautó forjat, amb maneta anti-lliscant. inclou part proporcional
de mà d'obra en instal·lació, accessoris i petit material. Totalment aca-
bada i provada.

2,00 35,00 70,00

01.03.10 PA  DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS EXISTENTS                            
Partida alçada per al desmuntatge de la instal·lació d'abastament d'ai-
gua potable existent, incloent el transport i gestió dels materials.
NOTA: No es contempla la retirada de conduccions en aquells punts
de venda que estiguin panelats o en aquells casos en que es reque-
reixi el desmuntatge d'altres elements per poder accedir a la tuberia.

1,00 2.100,00 2.100,00

3 de julio de 2014 Página 3



PRESUPUESTO
Projecte reforma xarxa aigua potable MFiH - MERCABARNA          MERCABARNA                                                      

                                GAINAGRO | enginyeria                                           

Código Descripción Cantidad Precio Importe

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 INSTAL·LACIÓ........... 30.275,50

SUBCAPÍTULO 01.04 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS                                    

01.04.01 UT  ESCOMESA AIGUA CONTRA INCENDIS - ACER DIN 2440 - D=100mm  
Execució escomesa aigua contra incendis a partir de l'arqueta de clau
de pas de companyia, formada per tuberia d'acer ranurat DIN 2440 de
100 mm de diàmetre nominal, amb brida de 220mm de diàmetre exte-
rior i 8 forats de 18 mm de diàmetre (UNE-EN ISO 2566) previstos per
a cargols de mètrica M16 a l'inici, i vàlvula anti-retorn de clapeta, amb
brides, de 100 mm de diàmetre nominal i pressió nominal 16 bar. In-
closa mà d'obra en instal·lació, medis auxiliars i seguretats, accesso-
ris i petit material, i ajudes de paleta. Totalment acabada.

1,00 155,00 155,00

01.04.02 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT DIN2440 - D=4" (DN100) - PN16            
Subministre i instal·lació de tuberia ranurada d'acer al carboni (ST33),
estirat sense soldadura (DIN 2440), de 4" de diàmetre (DN100) -
PN16, acabada amb una ma de pintura d'imprimació antioxidant i una
d'esmalt sintètic d'acabat color vermell (RAL 3000). Incloent part pro-
porcional de mitjans d'elevació i seguretats, suportacions, accessoris
(tes, corbes, elements per a  unió ranurada) i petit material. Muntada a
l'interior de canal metàl·lica tipus escala o suspesa d'estructura, inclo-
ent proves de pressió i estanqueitat. Totalment acabada i posada en
servei.

170,00 39,50 6.715,00

01.04.03 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT DIN2440 - D=2" (DN50) - PN16             
Subministre i instal·lació de tuberia ranurada d'acer al carboni (ST33),
estirat sense soldadura (DIN 2440), de 2" de diàmetre (DN50) - PN16,
acabada amb una ma de pintura d'imprimació antioxidant i una d'es-
malt sintètic d'acabat color vermell (RAL 3000). Incloent part proporcio-
nal de mitjans d'elevació i seguretats, suportacions, accessoris (tes,
corbes, elements per a  unió ranurada) i petit material. Muntada a l'in-
terior de canal metàl·lica tipus escala o suspesa d'estructura, incloent
proves de pressió i estanqueitat. Totalment acabada i posada en ser-
vei.

117,00 31,40 3.673,80

01.04.04 UT  CONNEXIONAT BIE / RACOR EXISTENTS                               
Connexionat de conducció d'acer negre sense soldadura a ramals de
boques d'incendi / preses aigua incendis (ràcors) existents, incloent
mitjans d'elevació i seguretat, accessoris i petit material. Totalment
acabat, incloent prova de pressió i estanqueitat.

8,00 45,00 360,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 INSTAL·LACIÓ........... 10.903,80

TOTAL CAPÍTULO 01 PAVELLÓ A...................... 65.621,70
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 02 PAVELLÓ B                                                       
SUBCAPÍTULO 02.01 OBRES DE FÀBRICA                                                

02.01.01 UT  PERICÓ CLAU DE PAS - 750x750x800mm / TAPA FOSA C250             
Construcció de pericó registrable de dimensions 750x750x800mm,
per allotjament de la clau de pas de companyia, format per parets de
maó ceràmic perforat de 15 cm sobre solera de formigó en massa
HM-25/P/40/IIa, arrebossada interiorment amb morter de ciment, amb
bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, recolzada, pas lliure de
750x750 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada
amb morter, passamurs de diàmetre 250 mm a base de tub de PVC
llis i punt de desaigüe inferior drenant al terreny. Inclús part proporcio-
nal de treballs previs: delimitació dels serveis existents, tall i demolició
de la solera de formigó, excavació, reblert i pavimentació del perímetre
del pericó, medis auxiliars i seguretats, càrrega i transport de runes a
l'abocador i cànon. Totalment acabada.

3,00 275,00 825,00

02.01.02 UT  ARMARI DE COMPTADORS 2100x700x2600mm                            
Construcció d'armari d'obra per allotjament de la bateria de compta-
dors divisionaris, de dimensions 2100x700x2600mm, format per pa-
rets de maó ceràmic perforat de 15 cm acabat a una cara vista, sobre
solera de formigó en massa HM-25/P/40/IIa, arrebossada interiorment
amb morter de ciment gris, sostre de maó ceràmic 800x500x40mm
suportat sobre angulars metàl·lics anclats a la paret existent mitjan-
çant cargols tipus hilty i acabament mitjançant capa de compressió de
formigó de 5 cm de gruix, porta metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat
amb acabament pintat amb una capa d'esmalt sintètic, de dimensions
1500x2050mm, amb pany tipus "Aigües de Barcelona", ventilació natu-
ral mitjançant 2 reixes metàl·liques superiors i 2 inferiors, de dimen-
sions 300x200 mm, col·locades a les portes d'accès, il·luminació inte-
rior mitjançant pantalla fluorescent de superfície, de tipus estanc i po-
tència 1x36W, amb presa de corrent de tipus monofàssic estanca (ali-
mentació a partir de la xarxa existent del pavelló), i punt de desaigüe
inferior drenant al terreny. Inclús part proporcional de treballs previs,
delimitació dels serveis existents, medis auxiliars i seguretats Total-
ment acabada.

2,00 2.150,00 4.300,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 OBRES DE................. 5.125,00
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 02.02 CANALITZACIONS                                                  

02.02.01 ML  CANAL METÀL·LICA GALV 600x100mm                                 
Subministre i instal·lació en obra de canal metàl·lica perforada amb ta-
pa cega, de secció 600x100mm per allotjament de conduccions d'ai-
gua potable, incloent suportacions, medis d'elevació i seguretats, ac-
cessoris i petit material, totalment col·locada.

20,00 35,40 708,00

02.02.02 ML  CANAL TIPUS ESCALA 400x152x2mm - SCútil 75 kg/ml                
Suministre i muntatge en obra de canal metàl·lica tipus escala, de
secció rectangular 400x152x2mm, formada per dos perfils principals
de xapa d'acer galvanitzat conformats en fred i travessers en perfil "U"
40x20x2mm cada 250mm, apta per una sobrecàrrega de 75 kg/ml
amb una separació entre recolzaments de 6 m. Incloent part proporcio-
nal de mitjans d'elevació i seguretats, ajudes de paleta per obertura de
pasos en murs de fàbrica, suportacions, accessoris i petit material.
Totalment acabada.

406,00 45,40 18.432,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 CANALITZACIONS... 19.140,40

SUBCAPÍTULO 02.03 INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLE                                      

02.03.01 UT  ESCOMESA AIGUA POTABLE - ACER INOX AISI 316L - D=100mm        
Execució escomesa aigua potable a partir de l'arqueta de clau de pas
de companyia, formada per tuberia d'acer inoxidable de 100 mm de
diàmetre nominal, amb brida de 220mm de diàmetre exterior i 8 forats
de 18 mm de diàmetre (UNE-EN ISO 2566) previstos per a cargols de
mètrica M16 a l'inici, i vàlvula anti-retorn de clapeta, amb brides, a l'en-
trada de la bateria de comptadors, de 100mm de diàmetre nominal, i
pressió nominal 16 bar. Inclosa mà d'obra en instal·lació, medis auxi-
liars i seguretats, accessoris i petit material, i ajudes de paleta. Total-
ment acabada.

2,00 254,50 509,00

02.03.02 UT  BATERIA ACER INOX AISI 316L - 3x7 COMPTADORS 15-30mm            
Suministre i instal·lacio de bateria universal d'acer inoxidable AISI
316L, amb alimentació lateral inferior, per a centralització de compta-
dors divisionaris d'aigua potable, de 3 fileres i 7 comptadors per filera
de diàmetre 15-30mm, i una pressió màxima de servei de 16 bar. In-
clou part proporcional de connexionat mitjançant pletina al ramal gene-
ral i a derivacions individuals, medis auxiliars i seguretats, ajuts de pa-
leta, accessoris (tes, corbes) i petit material. Totalment instal·lada.

2,00 675,00 1.350,00

02.03.03 UT  CONJUNT DE CLAUS I ACCESSORIS PER A COMPTADOR
DIVISIONARI       

Suministre i instal·lació de conjunt de claus i accessoris per a compta-
dors divisionaris d'acord amb les especificacions generals tècniques
de la xarxa d'aigua potable d'Aigües de Barceona (EGT-10-028), format
per: dues vàlvules de seccionament manuals, brida de connexionat a
bateria per a cargols d'acer amb protecció anti-corrosiva, apta per
comptadors DN15-30, i maneguet flexible de malla metàl·lica amb àni-
ma interior sintètica roscat als dos extrems. Inclou mà d'obra en ins-
tal·lació, medis auxiliars i seguretats, ajuts de paleta, accessoris i petit
material i connexionat a la xarxa de distribució interior. Totalment aca-
bat i provat.
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

34,00 125,00 4.250,00

02.03.04 UT  MUNTATGE COMPTADOR AIGUA DN15                                   
Muntatge (sense subministre) de comptador d'aigua potable de DN
15mm. Incloent mà d'obra en instal·lació, medis auxiliars, accessoris i
petit material. Totalment instal·lat.

32,00 45,00 1.440,00

02.03.05 UT  MUNTATGE COMPTADOR AIGUA DN20                                   
Muntatge (sense subministre) de comptador d'aigua potable de DN
20mm. Incloent mà d'obra en instal·lació, medis auxiliars, accessoris i
petit material. Totalment instal·lat.

2,00 55,00 110,00

02.03.06 ML  TUBERIA MULTICAPA PP-AL-PP Dint=20mm - PN20                     
Subministre i instal·lació de tuberia multicapa apta per a ús alimentari,
de 20 mm de diàmetre interior i gruix de paret 2,5mm (Dext=25mm),
formada per doble capa de polipropilè (PP) i ànima d'alumini de 0,35
mm de gruix. Incloent part proporcional de mitjans d'elevació i segure-
tats, suportacions, ajudes per a entrada a parades revestides de pa-
nell, accessoris (tes, corbes, maneguets) i petit material. Muntada a
l'interior de canal metàl·lica tipus escala o grapada directament a paret
/ panell, incloent proves de pressió i estanqueitat. Totalment acabada i
posada en servei.

2.286,00 5,45 12.458,70

02.03.07 UT  VÀLVULA SECCIONAMENT ESFERA D=20mm - PN-10                      
Subministre i instal·lació de vàlvula de seccionament d'esfera de
20mm de diàmetre - PN10, roscable, de pas complert, construida amb
cos de llautó forjat, amb maneta anti-lliscant. inclou part proporcional
de mà d'obra en instal·lació, accessoris i petit material. Totalment aca-
bada i provada.

32,00 27,50 880,00

02.03.08 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT GALV DIN2444 - D=2" (DN50) - PN16     
Subministre i instal·lació de tuberia ranurada d'acer al carboni (ST33)
galvanitzat, estirat sense soldadura (DIN 2444), de 2" de diàmetre
(DN50) - PN16, acabada amb una ma d'esmalt sintètic d'acabat color
verd. Incloent part proporcional de mitjans d'elevació i seguretats, su-
portacions, accessoris (tes, corbes, elements per a  unió ranurada) i
petit material. Muntada a l'interior de canal metàl·lica tipus escala o
suspesa d'estructura, incloent proves de pressió i estanqueitat. Total-
ment acabada i posada en servei.

249,00 34,50 8.590,50

02.03.09 UT  VÀLVULA SECCIONAMENT ESFERA D=2" (DN50) - PN16                  
Subministre i instal·lació de vàlvula de seccionament d'esfera de 2" de
diàmetre (DN50) - PN16, roscable, de pas complert, construida amb
cos de llautó forjat, amb maneta anti-lliscant. inclou part proporcional
de mà d'obra en instal·lació, accessoris i petit material. Totalment aca-
bada i provada.

2,00 35,00 70,00

02.03.10 PA  DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS EXISTENTS                            
Partida alçada per al desmuntatge de la instal·lació d'abastament d'ai-
gua potable existent, incloent el transport i gestió dels materials.
NOTA: No es contempla la retirada de conduccions en aquells punts
de venda que estiguin panelats o en aquells casos en que es reque-
reixi el desmuntatge d'altres elements per poder accedir a la tuberia.

1,00 2.100,00 2.100,00
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 INSTAL·LACIÓ........... 31.758,20

SUBCAPÍTULO 02.04 INSTAL·LACIÓ AIGUA CONTRA INCENDIS                              

02.04.01 UT  ESCOMESA AIGUA CONTRA INCENDIS - ACER DIN 2440 - D=100mm  
Execució escomesa aigua contra incendis a partir de l'arqueta de clau
de pas de companyia, formada per tuberia d'acer ranurat DIN 2440 de
100 mm de diàmetre nominal, amb brida de 220mm de diàmetre exte-
rior i 8 forats de 18 mm de diàmetre (UNE-EN ISO 2566) previstos per
a cargols de mètrica M16 a l'inici, i vàlvula anti-retorn de clapeta, amb
brides, de 100 mm de diàmetre nominal i pressió nominal 16 bar. In-
closa mà d'obra en instal·lació, medis auxiliars i seguretats, accesso-
ris i petit material, i ajudes de paleta. Totalment acabada.

1,00 155,00 155,00

02.04.02 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT DIN2440 - D=4" (DN100) - PN16            
Subministre i instal·lació de tuberia ranurada d'acer al carboni (ST33),
estirat sense soldadura (DIN 2440), de 4" de diàmetre (DN100) -
PN16, acabada amb una ma de pintura d'imprimació antioxidant i una
d'esmalt sintètic d'acabat color vermell (RAL 3000). Incloent part pro-
porcional de mitjans d'elevació i seguretats, suportacions, accessoris
(tes, corbes, elements per a  unió ranurada) i petit material. Muntada a
l'interior de canal metàl·lica tipus escala o suspesa d'estructura, inclo-
ent proves de pressió i estanqueitat. Totalment acabada i posada en
servei.

176,00 39,50 6.952,00

02.04.03 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT DIN2440 - D=2" (DN50) - PN16             
Subministre i instal·lació de tuberia ranurada d'acer al carboni (ST33),
estirat sense soldadura (DIN 2440), de 2" de diàmetre (DN50) - PN16,
acabada amb una ma de pintura d'imprimació antioxidant i una d'es-
malt sintètic d'acabat color vermell (RAL 3000). Incloent part proporcio-
nal de mitjans d'elevació i seguretats, suportacions, accessoris (tes,
corbes, elements per a  unió ranurada) i petit material. Muntada a l'in-
terior de canal metàl·lica tipus escala o suspesa d'estructura, incloent
proves de pressió i estanqueitat. Totalment acabada i posada en ser-
vei.

111,00 31,40 3.485,40

02.04.04 UT  CONNEXIONAT BIE / RACOR EXISTENTS                               
Connexionat de conducció d'acer negre sense soldadura a ramals de
boques d'incendi / preses aigua incendis (ràcors) existents, incloent
mitjans d'elevació i seguretat, accessoris i petit material. Totalment
acabat, incloent prova de pressió i estanqueitat.

8,00 45,00 360,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 INSTAL·LACIÓ........... 10.952,40

TOTAL CAPÍTULO 02 PAVELLÓ B...................... 66.976,00
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 03 PAVELLÓ C                                                       
SUBCAPÍTULO 03.01 OBRES DE FÀBRICA                                                

03.01.01 UT  PERICÓ CLAU DE PAS - 750x750x800mm / TAPA FOSA C250             
Construcció de pericó registrable de dimensions 750x750x800mm,
per allotjament de la clau de pas de companyia, format per parets de
maó ceràmic perforat de 15 cm sobre solera de formigó en massa
HM-25/P/40/IIa, arrebossada interiorment amb morter de ciment, amb
bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, recolzada, pas lliure de
750x750 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada
amb morter, passamurs de diàmetre 250 mm a base de tub de PVC
llis i punt de desaigüe inferior drenant al terreny. Inclús part proporcio-
nal de treballs previs: delimitació dels serveis existents, tall i demolició
de la solera de formigó, excavació, reblert i pavimentació del perímetre
del pericó, medis auxiliars i seguretats, càrrega i transport de runes a
l'abocador i cànon. Totalment acabada.

3,00 275,00 825,00

03.01.02 UT  ARMARI DE COMPTADORS 2100x700x2600mm                            
Construcció d'armari d'obra per allotjament de la bateria de compta-
dors divisionaris, de dimensions 2100x700x2600mm, format per pa-
rets de maó ceràmic perforat de 15 cm acabat a una cara vista, sobre
solera de formigó en massa HM-25/P/40/IIa, arrebossada interiorment
amb morter de ciment gris, sostre de maó ceràmic 800x500x40mm
suportat sobre angulars metàl·lics anclats a la paret existent mitjan-
çant cargols tipus hilty i acabament mitjançant capa de compressió de
formigó de 5 cm de gruix, porta metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat
amb acabament pintat amb una capa d'esmalt sintètic, de dimensions
1500x2050mm, amb pany tipus "Aigües de Barcelona", ventilació natu-
ral mitjançant 2 reixes metàl·liques superiors i 2 inferiors, de dimen-
sions 300x200 mm, col·locades a les portes d'accès, il·luminació inte-
rior mitjançant pantalla fluorescent de superfície, de tipus estanc i po-
tència 1x36W, amb presa de corrent de tipus monofàssic estanca (ali-
mentació a partir de la xarxa existent del pavelló), i punt de desaigüe
inferior drenant al terreny. Inclús part proporcional de treballs previs,
delimitació dels serveis existents, medis auxiliars i seguretats Total-
ment acabada.

2,00 2.150,00 4.300,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 OBRES DE................. 5.125,00
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 03.02 CANALITZACIONS                                                  

03.02.01 ML  CANAL METÀL·LICA GALV 600x100mm                                 
Subministre i instal·lació en obra de canal metàl·lica perforada amb ta-
pa cega, de secció 600x100mm per allotjament de conduccions d'ai-
gua potable, incloent suportacions, medis d'elevació i seguretats, ac-
cessoris i petit material, totalment col·locada.

24,00 35,40 849,60

03.02.02 ML  CANAL TIPUS ESCALA 400x152x2mm - SCútil 75 kg/ml                
Suministre i muntatge en obra de canal metàl·lica tipus escala, de
secció rectangular 400x152x2mm, formada per dos perfils principals
de xapa d'acer galvanitzat conformats en fred i travessers en perfil "U"
40x20x2mm cada 250mm, apta per una sobrecàrrega de 75 kg/ml
amb una separació entre recolzaments de 6 m. Incloent part proporcio-
nal de mitjans d'elevació i seguretats, ajudes de paleta per obertura de
pasos en murs de fàbrica, suportacions, accessoris i petit material.
Totalment acabada.

382,00 45,40 17.342,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 CANALITZACIONS... 18.192,40

SUBCAPÍTULO 03.03 INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLE                                      

03.03.01 UT  ESCOMESA AIGUA POTABLE - ACER INOX AISI 316L - D=100mm        
Execució escomesa aigua potable a partir de l'arqueta de clau de pas
de companyia, formada per tuberia d'acer inoxidable de 100 mm de
diàmetre nominal, amb brida de 220mm de diàmetre exterior i 8 forats
de 18 mm de diàmetre (UNE-EN ISO 2566) previstos per a cargols de
mètrica M16 a l'inici, i vàlvula anti-retorn de clapeta, amb brides, a l'en-
trada de la bateria de comptadors, de 100mm de diàmetre nominal, i
pressió nominal 16 bar. Inclosa mà d'obra en instal·lació, medis auxi-
liars i seguretats, accessoris i petit material, i ajudes de paleta. Total-
ment acabada.

2,00 254,50 509,00

03.03.02 UT  BATERIA ACER INOX AISI 316L - 3x7 COMPTADORS 15-30mm            
Suministre i instal·lacio de bateria universal d'acer inoxidable AISI
316L, amb alimentació lateral inferior, per a centralització de compta-
dors divisionaris d'aigua potable, de 3 fileres i 7 comptadors per filera
de diàmetre 15-30mm, i una pressió màxima de servei de 16 bar. In-
clou part proporcional de connexionat mitjançant pletina al ramal gene-
ral i a derivacions individuals, medis auxiliars i seguretats, ajuts de pa-
leta, accessoris (tes, corbes) i petit material. Totalment instal·lada.

2,00 675,00 1.350,00

03.03.03 UT  CONJUNT DE CLAUS I ACCESSORIS PER A COMPTADOR
DIVISIONARI       

Suministre i instal·lació de conjunt de claus i accessoris per a compta-
dors divisionaris d'acord amb les especificacions generals tècniques
de la xarxa d'aigua potable d'Aigües de Barceona (EGT-10-028), format
per: dues vàlvules de seccionament manuals, brida de connexionat a
bateria per a cargols d'acer amb protecció anti-corrosiva, apta per
comptadors DN15-30, i maneguet flexible de malla metàl·lica amb àni-
ma interior sintètica roscat als dos extrems. Inclou mà d'obra en ins-
tal·lació, medis auxiliars i seguretats, ajuts de paleta, accessoris i petit
material i connexionat a la xarxa de distribució interior. Totalment aca-
bat i provat.

3 de julio de 2014 Página 10



PRESUPUESTO
Projecte reforma xarxa aigua potable MFiH - MERCABARNA          MERCABARNA                                                      

                                GAINAGRO | enginyeria                                           
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26,00 125,00 3.250,00

03.03.04 UT  MUNTATGE COMPTADOR AIGUA DN15                                   
Muntatge (sense subministre) de comptador d'aigua potable de DN
15mm. Incloent mà d'obra en instal·lació, medis auxiliars, accessoris i
petit material. Totalment instal·lat.

24,00 45,00 1.080,00

03.03.05 UT  MUNTATGE COMPTADOR AIGUA DN20                                   
Muntatge (sense subministre) de comptador d'aigua potable de DN
20mm. Incloent mà d'obra en instal·lació, medis auxiliars, accessoris i
petit material. Totalment instal·lat.

2,00 55,00 110,00

03.03.06 ML  TUBERIA MULTICAPA PP-AL-PP Dint=20mm - PN20                     
Subministre i instal·lació de tuberia multicapa apta per a ús alimentari,
de 20 mm de diàmetre interior i gruix de paret 2,5mm (Dext=25mm),
formada per doble capa de polipropilè (PP) i ànima d'alumini de 0,35
mm de gruix. Incloent part proporcional de mitjans d'elevació i segure-
tats, suportacions, ajudes per a entrada a parades revestides de pa-
nell, accessoris (tes, corbes, maneguets) i petit material. Muntada a
l'interior de canal metàl·lica tipus escala o grapada directament a paret
/ panell, incloent proves de pressió i estanqueitat. Totalment acabada i
posada en servei.

1.581,00 5,45 8.616,45

03.03.07 UT  VÀLVULA SECCIONAMENT ESFERA D=20mm - PN-10                      
Subministre i instal·lació de vàlvula de seccionament d'esfera de
20mm de diàmetre - PN10, roscable, de pas complert, construida amb
cos de llautó forjat, amb maneta anti-lliscant. inclou part proporcional
de mà d'obra en instal·lació, accessoris i petit material. Totalment aca-
bada i provada.

24,00 27,50 660,00

03.03.08 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT GALV DIN2444 - D=2" (DN50) - PN16     
Subministre i instal·lació de tuberia ranurada d'acer al carboni (ST33)
galvanitzat, estirat sense soldadura (DIN 2444), de 2" de diàmetre
(DN50) - PN16, acabada amb una ma d'esmalt sintètic d'acabat color
verd. Incloent part proporcional de mitjans d'elevació i seguretats, su-
portacions, accessoris (tes, corbes, elements per a  unió ranurada) i
petit material. Muntada a l'interior de canal metàl·lica tipus escala o
suspesa d'estructura, incloent proves de pressió i estanqueitat. Total-
ment acabada i posada en servei.

227,00 34,50 7.831,50

03.03.09 UT  VÀLVULA SECCIONAMENT ESFERA D=2" (DN50) - PN16                  
Subministre i instal·lació de vàlvula de seccionament d'esfera de 2" de
diàmetre (DN50) - PN16, roscable, de pas complert, construida amb
cos de llautó forjat, amb maneta anti-lliscant. inclou part proporcional
de mà d'obra en instal·lació, accessoris i petit material. Totalment aca-
bada i provada.

2,00 35,00 70,00

03.03.10 PA  DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS EXISTENTS                            
Partida alçada per al desmuntatge de la instal·lació d'abastament d'ai-
gua potable existent, incloent el transport i gestió dels materials.
NOTA: No es contempla la retirada de conduccions en aquells punts
de venda que estiguin panelats o en aquells casos en que es reque-
reixi el desmuntatge d'altres elements per poder accedir a la tuberia.

1,00 2.100,00 2.100,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 INSTAL·LACIÓ........... 25.576,95

SUBCAPÍTULO 03.04 INSTAL·LACIÓ AIGUA CONTRA INCENDIS                              

03.04.01 UT  ESCOMESA AIGUA CONTRA INCENDIS - ACER DIN 2440 - D=100mm  
Execució escomesa aigua contra incendis a partir de l'arqueta de clau
de pas de companyia, formada per tuberia d'acer ranurat DIN 2440 de
100 mm de diàmetre nominal, amb brida de 220mm de diàmetre exte-
rior i 8 forats de 18 mm de diàmetre (UNE-EN ISO 2566) previstos per
a cargols de mètrica M16 a l'inici, i vàlvula anti-retorn de clapeta, amb
brides, de 100 mm de diàmetre nominal i pressió nominal 16 bar. In-
closa mà d'obra en instal·lació, medis auxiliars i seguretats, accesso-
ris i petit material, i ajudes de paleta. Totalment acabada.

1,00 155,00 155,00

03.04.02 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT DIN2440 - D=2" (DN50) - PN16             
Subministre i instal·lació de tuberia ranurada d'acer al carboni (ST33),
estirat sense soldadura (DIN 2440), de 2" de diàmetre (DN50) - PN16,
acabada amb una ma de pintura d'imprimació antioxidant i una d'es-
malt sintètic d'acabat color vermell (RAL 3000). Incloent part proporcio-
nal de mitjans d'elevació i seguretats, suportacions, accessoris (tes,
corbes, elements per a  unió ranurada) i petit material. Muntada a l'in-
terior de canal metàl·lica tipus escala o suspesa d'estructura, incloent
proves de pressió i estanqueitat. Totalment acabada i posada en ser-
vei.

105,00 31,40 3.297,00

03.04.03 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT DIN2440 - D=4" (DN100) - PN16            
Subministre i instal·lació de tuberia ranurada d'acer al carboni (ST33),
estirat sense soldadura (DIN 2440), de 4" de diàmetre (DN100) -
PN16, acabada amb una ma de pintura d'imprimació antioxidant i una
d'esmalt sintètic d'acabat color vermell (RAL 3000). Incloent part pro-
porcional de mitjans d'elevació i seguretats, suportacions, accessoris
(tes, corbes, elements per a  unió ranurada) i petit material. Muntada a
l'interior de canal metàl·lica tipus escala o suspesa d'estructura, inclo-
ent proves de pressió i estanqueitat. Totalment acabada i posada en
servei.

200,00 39,50 7.900,00

03.04.04 UT  CONNEXIONAT BIE / RACOR EXISTENTS                               
Connexionat de conducció d'acer negre sense soldadura a ramals de
boques d'incendi / preses aigua incendis (ràcors) existents, incloent
mitjans d'elevació i seguretat, accessoris i petit material. Totalment
acabat, incloent prova de pressió i estanqueitat.

8,00 45,00 360,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 INSTAL·LACIÓ........... 11.712,00

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVELLÓ C...................... 60.606,35
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CAPÍTULO 04 PAVELLÓ D                                                       
SUBCAPÍTULO 04.01 OBRES DE FÀBRICA                                                

04.01.01 UT  PERICÓ CLAU DE PAS - 750x750x800mm / TAPA FOSA C250             
Construcció de pericó registrable de dimensions 750x750x800mm,
per allotjament de la clau de pas de companyia, format per parets de
maó ceràmic perforat de 15 cm sobre solera de formigó en massa
HM-25/P/40/IIa, arrebossada interiorment amb morter de ciment, amb
bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, recolzada, pas lliure de
750x750 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada
amb morter, passamurs de diàmetre 250 mm a base de tub de PVC
llis i punt de desaigüe inferior drenant al terreny. Inclús part proporcio-
nal de treballs previs: delimitació dels serveis existents, tall i demolició
de la solera de formigó, excavació, reblert i pavimentació del perímetre
del pericó, medis auxiliars i seguretats, càrrega i transport de runes a
l'abocador i cànon. Totalment acabada.

3,00 275,00 825,00

04.01.02 UT  ARMARI DE COMPTADORS 2100x700x2600mm                            
Construcció d'armari d'obra per allotjament de la bateria de compta-
dors divisionaris, de dimensions 2100x700x2600mm, format per pa-
rets de maó ceràmic perforat de 15 cm acabat a una cara vista, sobre
solera de formigó en massa HM-25/P/40/IIa, arrebossada interiorment
amb morter de ciment gris, sostre de maó ceràmic 800x500x40mm
suportat sobre angulars metàl·lics anclats a la paret existent mitjan-
çant cargols tipus hilty i acabament mitjançant capa de compressió de
formigó de 5 cm de gruix, porta metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat
amb acabament pintat amb una capa d'esmalt sintètic, de dimensions
1500x2050mm, amb pany tipus "Aigües de Barcelona", ventilació natu-
ral mitjançant 2 reixes metàl·liques superiors i 2 inferiors, de dimen-
sions 300x200 mm, col·locades a les portes d'accès, il·luminació inte-
rior mitjançant pantalla fluorescent de superfície, de tipus estanc i po-
tència 1x36W, amb presa de corrent de tipus monofàssic estanca (ali-
mentació a partir de la xarxa existent del pavelló), i punt de desaigüe
inferior drenant al terreny. Inclús part proporcional de treballs previs,
delimitació dels serveis existents, medis auxiliars i seguretats Total-
ment acabada.

2,00 2.150,00 4.300,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 OBRES DE................. 5.125,00
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SUBCAPÍTULO 04.02 CANALITZACIONS                                                  

04.02.01 ML  CANAL METÀL·LICA GALV 600x100mm                                 
Subministre i instal·lació en obra de canal metàl·lica perforada amb ta-
pa cega, de secció 600x100mm per allotjament de conduccions d'ai-
gua potable, incloent suportacions, medis d'elevació i seguretats, ac-
cessoris i petit material, totalment col·locada.

21,00 35,40 743,40

04.02.02 ML  CANAL TIPUS ESCALA 400x152x2mm - SCútil 75 kg/ml                
Suministre i muntatge en obra de canal metàl·lica tipus escala, de
secció rectangular 400x152x2mm, formada per dos perfils principals
de xapa d'acer galvanitzat conformats en fred i travessers en perfil "U"
40x20x2mm cada 250mm, apta per una sobrecàrrega de 75 kg/ml
amb una separació entre recolzaments de 6 m. Incloent part proporcio-
nal de mitjans d'elevació i seguretats, ajudes de paleta per obertura de
pasos en murs de fàbrica, suportacions, accessoris i petit material.
Totalment acabada.

394,00 45,40 17.887,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 CANALITZACIONS... 18.631,00

SUBCAPÍTULO 04.03 INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLE                                      

04.03.01 UT  ESCOMESA AIGUA POTABLE - ACER INOX AISI 316L - D=100mm        
Execució escomesa aigua potable a partir de l'arqueta de clau de pas
de companyia, formada per tuberia d'acer inoxidable de 100 mm de
diàmetre nominal, amb brida de 220mm de diàmetre exterior i 8 forats
de 18 mm de diàmetre (UNE-EN ISO 2566) previstos per a cargols de
mètrica M16 a l'inici, i vàlvula anti-retorn de clapeta, amb brides, a l'en-
trada de la bateria de comptadors, de 100mm de diàmetre nominal, i
pressió nominal 16 bar. Inclosa mà d'obra en instal·lació, medis auxi-
liars i seguretats, accessoris i petit material, i ajudes de paleta. Total-
ment acabada.

2,00 254,50 509,00

04.03.02 UT  BATERIA ACER INOX AISI 316L - 3x7 COMPTADORS 15-30mm            
Suministre i instal·lacio de bateria universal d'acer inoxidable AISI
316L, amb alimentació lateral inferior, per a centralització de compta-
dors divisionaris d'aigua potable, de 3 fileres i 7 comptadors per filera
de diàmetre 15-30mm, i una pressió màxima de servei de 16 bar. In-
clou part proporcional de connexionat mitjançant pletina al ramal gene-
ral i a derivacions individuals, medis auxiliars i seguretats, ajuts de pa-
leta, accessoris (tes, corbes) i petit material. Totalment instal·lada.

2,00 675,00 1.350,00

04.03.03 UT  CONJUNT DE CLAUS I ACCESSORIS PER A COMPTADOR
DIVISIONARI       

Suministre i instal·lació de conjunt de claus i accessoris per a compta-
dors divisionaris d'acord amb les especificacions generals tècniques
de la xarxa d'aigua potable d'Aigües de Barceona (EGT-10-028), format
per: dues vàlvules de seccionament manuals, brida de connexionat a
bateria per a cargols d'acer amb protecció anti-corrosiva, apta per
comptadors DN15-30, i maneguet flexible de malla metàl·lica amb àni-
ma interior sintètica roscat als dos extrems. Inclou mà d'obra en ins-
tal·lació, medis auxiliars i seguretats, ajuts de paleta, accessoris i petit
material i connexionat a la xarxa de distribució interior. Totalment aca-
bat i provat.
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25,00 125,00 3.125,00

04.03.04 UT  MUNTATGE COMPTADOR AIGUA DN15                                   
Muntatge (sense subministre) de comptador d'aigua potable de DN
15mm. Incloent mà d'obra en instal·lació, medis auxiliars, accessoris i
petit material. Totalment instal·lat.

23,00 45,00 1.035,00

04.03.05 UT  MUNTATGE COMPTADOR AIGUA DN20                                   
Muntatge (sense subministre) de comptador d'aigua potable de DN
20mm. Incloent mà d'obra en instal·lació, medis auxiliars, accessoris i
petit material. Totalment instal·lat.

2,00 55,00 110,00

04.03.06 ML  TUBERIA MULTICAPA PP-AL-PP Dint=20mm - PN20                     
Subministre i instal·lació de tuberia multicapa apta per a ús alimentari,
de 20 mm de diàmetre interior i gruix de paret 2,5mm (Dext=25mm),
formada per doble capa de polipropilè (PP) i ànima d'alumini de 0,35
mm de gruix. Incloent part proporcional de mitjans d'elevació i segure-
tats, suportacions, ajudes per a entrada a parades revestides de pa-
nell, accessoris (tes, corbes, maneguets) i petit material. Muntada a
l'interior de canal metàl·lica tipus escala o grapada directament a paret
/ panell, incloent proves de pressió i estanqueitat. Totalment acabada i
posada en servei.

1.645,00 5,45 8.965,25

04.03.07 UT  VÀLVULA SECCIONAMENT ESFERA D=20mm - PN-10                      
Subministre i instal·lació de vàlvula de seccionament d'esfera de
20mm de diàmetre - PN10, roscable, de pas complert, construida amb
cos de llautó forjat, amb maneta anti-lliscant. inclou part proporcional
de mà d'obra en instal·lació, accessoris i petit material. Totalment aca-
bada i provada.

23,00 27,50 632,50

04.03.08 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT GALV DIN2444 - D=2" (DN50) - PN16     
Subministre i instal·lació de tuberia ranurada d'acer al carboni (ST33)
galvanitzat, estirat sense soldadura (DIN 2444), de 2" de diàmetre
(DN50) - PN16, acabada amb una ma d'esmalt sintètic d'acabat color
verd. Incloent part proporcional de mitjans d'elevació i seguretats, su-
portacions, accessoris (tes, corbes, elements per a  unió ranurada) i
petit material. Muntada a l'interior de canal metàl·lica tipus escala o
suspesa d'estructura, incloent proves de pressió i estanqueitat. Total-
ment acabada i posada en servei.

239,00 34,50 8.245,50

04.03.09 UT  VÀLVULA SECCIONAMENT ESFERA D=2" (DN50) - PN16                  
Subministre i instal·lació de vàlvula de seccionament d'esfera de 2" de
diàmetre (DN50) - PN16, roscable, de pas complert, construida amb
cos de llautó forjat, amb maneta anti-lliscant. inclou part proporcional
de mà d'obra en instal·lació, accessoris i petit material. Totalment aca-
bada i provada.

2,00 35,00 70,00

04.03.10 PA  DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS EXISTENTS                            
Partida alçada per al desmuntatge de la instal·lació d'abastament d'ai-
gua potable existent, incloent el transport i gestió dels materials.
NOTA: No es contempla la retirada de conduccions en aquells punts
de venda que estiguin panelats o en aquells casos en que es reque-
reixi el desmuntatge d'altres elements per poder accedir a la tuberia.

1,00 2.100,00 2.100,00

3 de julio de 2014 Página 15



PRESUPUESTO
Projecte reforma xarxa aigua potable MFiH - MERCABARNA          MERCABARNA                                                      

                                GAINAGRO | enginyeria                                           

Código Descripción Cantidad Precio Importe

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 INSTAL·LACIÓ........... 26.142,25

SUBCAPÍTULO 04.04 INSTAL·LACIÓ AIGUA CONTRA INCENDIS                              

04.04.01 UT  ESCOMESA AIGUA CONTRA INCENDIS - ACER DIN 2440 - D=100mm  
Execució escomesa aigua contra incendis a partir de l'arqueta de clau
de pas de companyia, formada per tuberia d'acer ranurat DIN 2440 de
100 mm de diàmetre nominal, amb brida de 220mm de diàmetre exte-
rior i 8 forats de 18 mm de diàmetre (UNE-EN ISO 2566) previstos per
a cargols de mètrica M16 a l'inici, i vàlvula anti-retorn de clapeta, amb
brides, de 100 mm de diàmetre nominal i pressió nominal 16 bar. In-
closa mà d'obra en instal·lació, medis auxiliars i seguretats, accesso-
ris i petit material, i ajudes de paleta. Totalment acabada.

1,00 155,00 155,00

04.04.02 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT DIN2440 - D=4" (DN100) - PN16            
Subministre i instal·lació de tuberia ranurada d'acer al carboni (ST33),
estirat sense soldadura (DIN 2440), de 4" de diàmetre (DN100) -
PN16, acabada amb una ma de pintura d'imprimació antioxidant i una
d'esmalt sintètic d'acabat color vermell (RAL 3000). Incloent part pro-
porcional de mitjans d'elevació i seguretats, suportacions, accessoris
(tes, corbes, elements per a  unió ranurada) i petit material. Muntada a
l'interior de canal metàl·lica tipus escala o suspesa d'estructura, inclo-
ent proves de pressió i estanqueitat. Totalment acabada i posada en
servei.

192,00 39,50 7.584,00

04.04.03 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT DIN2440 - D=2" (DN50) - PN16             
Subministre i instal·lació de tuberia ranurada d'acer al carboni (ST33),
estirat sense soldadura (DIN 2440), de 2" de diàmetre (DN50) - PN16,
acabada amb una ma de pintura d'imprimació antioxidant i una d'es-
malt sintètic d'acabat color vermell (RAL 3000). Incloent part proporcio-
nal de mitjans d'elevació i seguretats, suportacions, accessoris (tes,
corbes, elements per a  unió ranurada) i petit material. Muntada a l'in-
terior de canal metàl·lica tipus escala o suspesa d'estructura, incloent
proves de pressió i estanqueitat. Totalment acabada i posada en ser-
vei.

97,00 31,40 3.045,80

04.04.04 UT  CONNEXIONAT BIE / RACOR EXISTENTS                               
Connexionat de conducció d'acer negre sense soldadura a ramals de
boques d'incendi / preses aigua incendis (ràcors) existents, incloent
mitjans d'elevació i seguretat, accessoris i petit material. Totalment
acabat, incloent prova de pressió i estanqueitat.

8,00 45,00 360,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 INSTAL·LACIÓ........... 11.144,80

TOTAL CAPÍTULO 04 PAVELLÓ D...................... 61.043,05
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CAPÍTULO 05 PAVELLÓ E                                                       
SUBCAPÍTULO 05.01 OBRES DE FÀBRICA                                                

05.01.01 UT  PERICÓ CLAU DE PAS - 750x750x800mm / TAPA FOSA C250             
Construcció de pericó registrable de dimensions 750x750x800mm,
per allotjament de la clau de pas de companyia, format per parets de
maó ceràmic perforat de 15 cm sobre solera de formigó en massa
HM-25/P/40/IIa, arrebossada interiorment amb morter de ciment, amb
bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, recolzada, pas lliure de
750x750 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada
amb morter, passamurs de diàmetre 250 mm a base de tub de PVC
llis i punt de desaigüe inferior drenant al terreny. Inclús part proporcio-
nal de treballs previs: delimitació dels serveis existents, tall i demolició
de la solera de formigó, excavació, reblert i pavimentació del perímetre
del pericó, medis auxiliars i seguretats, càrrega i transport de runes a
l'abocador i cànon. Totalment acabada.

3,00 275,00 825,00

05.01.02 UT  ARMARI DE COMPTADORS 2100x700x2600mm                            
Construcció d'armari d'obra per allotjament de la bateria de compta-
dors divisionaris, de dimensions 2100x700x2600mm, format per pa-
rets de maó ceràmic perforat de 15 cm acabat a una cara vista, sobre
solera de formigó en massa HM-25/P/40/IIa, arrebossada interiorment
amb morter de ciment gris, sostre de maó ceràmic 800x500x40mm
suportat sobre angulars metàl·lics anclats a la paret existent mitjan-
çant cargols tipus hilty i acabament mitjançant capa de compressió de
formigó de 5 cm de gruix, porta metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat
amb acabament pintat amb una capa d'esmalt sintètic, de dimensions
1500x2050mm, amb pany tipus "Aigües de Barcelona", ventilació natu-
ral mitjançant 2 reixes metàl·liques superiors i 2 inferiors, de dimen-
sions 300x200 mm, col·locades a les portes d'accès, il·luminació inte-
rior mitjançant pantalla fluorescent de superfície, de tipus estanc i po-
tència 1x36W, amb presa de corrent de tipus monofàssic estanca (ali-
mentació a partir de la xarxa existent del pavelló), i punt de desaigüe
inferior drenant al terreny. Inclús part proporcional de treballs previs,
delimitació dels serveis existents, medis auxiliars i seguretats Total-
ment acabada.

2,00 2.150,00 4.300,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 OBRES DE................. 5.125,00
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SUBCAPÍTULO 05.02 CANALITZACIONS                                                  

05.02.01 ML  CANAL METÀL·LICA GALV 600x100mm                                 
Subministre i instal·lació en obra de canal metàl·lica perforada amb ta-
pa cega, de secció 600x100mm per allotjament de conduccions d'ai-
gua potable, incloent suportacions, medis d'elevació i seguretats, ac-
cessoris i petit material, totalment col·locada.

25,00 35,40 885,00

05.02.02 ML  CANAL TIPUS ESCALA 400x152x2mm - SCútil 75 kg/ml                
Suministre i muntatge en obra de canal metàl·lica tipus escala, de
secció rectangular 400x152x2mm, formada per dos perfils principals
de xapa d'acer galvanitzat conformats en fred i travessers en perfil "U"
40x20x2mm cada 250mm, apta per una sobrecàrrega de 75 kg/ml
amb una separació entre recolzaments de 6 m. Incloent part proporcio-
nal de mitjans d'elevació i seguretats, ajudes de paleta per obertura de
pasos en murs de fàbrica, suportacions, accessoris i petit material.
Totalment acabada.

394,00 45,40 17.887,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 CANALITZACIONS... 18.772,60

SUBCAPÍTULO 05.03 INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLE                                      

05.03.01 UT  ESCOMESA AIGUA POTABLE - ACER INOX AISI 316L - D=100mm        
Execució escomesa aigua potable a partir de l'arqueta de clau de pas
de companyia, formada per tuberia d'acer inoxidable de 100 mm de
diàmetre nominal, amb brida de 220mm de diàmetre exterior i 8 forats
de 18 mm de diàmetre (UNE-EN ISO 2566) previstos per a cargols de
mètrica M16 a l'inici, i vàlvula anti-retorn de clapeta, amb brides, a l'en-
trada de la bateria de comptadors, de 100mm de diàmetre nominal, i
pressió nominal 16 bar. Inclosa mà d'obra en instal·lació, medis auxi-
liars i seguretats, accessoris i petit material, i ajudes de paleta. Total-
ment acabada.

2,00 254,50 509,00

05.03.02 UT  BATERIA ACER INOX AISI 316L - 3x7 COMPTADORS 15-30mm            
Suministre i instal·lacio de bateria universal d'acer inoxidable AISI
316L, amb alimentació lateral inferior, per a centralització de compta-
dors divisionaris d'aigua potable, de 3 fileres i 7 comptadors per filera
de diàmetre 15-30mm, i una pressió màxima de servei de 16 bar. In-
clou part proporcional de connexionat mitjançant pletina al ramal gene-
ral i a derivacions individuals, medis auxiliars i seguretats, ajuts de pa-
leta, accessoris (tes, corbes) i petit material. Totalment instal·lada.

2,00 675,00 1.350,00

05.03.03 UT  CONJUNT DE CLAUS I ACCESSORIS PER A COMPTADOR
DIVISIONARI       

Suministre i instal·lació de conjunt de claus i accessoris per a compta-
dors divisionaris d'acord amb les especificacions generals tècniques
de la xarxa d'aigua potable d'Aigües de Barceona (EGT-10-028), format
per: dues vàlvules de seccionament manuals, brida de connexionat a
bateria per a cargols d'acer amb protecció anti-corrosiva, apta per
comptadors DN15-30, i maneguet flexible de malla metàl·lica amb àni-
ma interior sintètica roscat als dos extrems. Inclou mà d'obra en ins-
tal·lació, medis auxiliars i seguretats, ajuts de paleta, accessoris i petit
material i connexionat a la xarxa de distribució interior. Totalment aca-
bat i provat.
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23,00 125,00 2.875,00

05.03.04 UT  MUNTATGE COMPTADOR AIGUA DN15                                   
Muntatge (sense subministre) de comptador d'aigua potable de DN
15mm. Incloent mà d'obra en instal·lació, medis auxiliars, accessoris i
petit material. Totalment instal·lat.

21,00 45,00 945,00

05.03.05 UT  MUNTATGE COMPTADOR AIGUA DN20                                   
Muntatge (sense subministre) de comptador d'aigua potable de DN
20mm. Incloent mà d'obra en instal·lació, medis auxiliars, accessoris i
petit material. Totalment instal·lat.

2,00 55,00 110,00

05.03.06 ML  TUBERIA MULTICAPA PP-AL-PP Dint=20mm - PN20                     
Subministre i instal·lació de tuberia multicapa apta per a ús alimentari,
de 20 mm de diàmetre interior i gruix de paret 2,5mm (Dext=25mm),
formada per doble capa de polipropilè (PP) i ànima d'alumini de 0,35
mm de gruix. Incloent part proporcional de mitjans d'elevació i segure-
tats, suportacions, ajudes per a entrada a parades revestides de pa-
nell, accessoris (tes, corbes, maneguets) i petit material. Muntada a
l'interior de canal metàl·lica tipus escala o grapada directament a paret
/ panell, incloent proves de pressió i estanqueitat. Totalment acabada i
posada en servei.

1.343,00 5,45 7.319,35

05.03.07 UT  VÀLVULA SECCIONAMENT ESFERA D=20mm - PN-10                      
Subministre i instal·lació de vàlvula de seccionament d'esfera de
20mm de diàmetre - PN10, roscable, de pas complert, construida amb
cos de llautó forjat, amb maneta anti-lliscant. inclou part proporcional
de mà d'obra en instal·lació, accessoris i petit material. Totalment aca-
bada i provada.

21,00 27,50 577,50

05.03.08 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT GALV DIN2444 - D=2" (DN50) - PN16     
Subministre i instal·lació de tuberia ranurada d'acer al carboni (ST33)
galvanitzat, estirat sense soldadura (DIN 2444), de 2" de diàmetre
(DN50) - PN16, acabada amb una ma d'esmalt sintètic d'acabat color
verd. Incloent part proporcional de mitjans d'elevació i seguretats, su-
portacions, accessoris (tes, corbes, elements per a  unió ranurada) i
petit material. Muntada a l'interior de canal metàl·lica tipus escala o
suspesa d'estructura, incloent proves de pressió i estanqueitat. Total-
ment acabada i posada en servei.

232,00 34,50 8.004,00

05.03.09 UT  VÀLVULA SECCIONAMENT ESFERA D=2" (DN50) - PN16                  
Subministre i instal·lació de vàlvula de seccionament d'esfera de 2" de
diàmetre (DN50) - PN16, roscable, de pas complert, construida amb
cos de llautó forjat, amb maneta anti-lliscant. inclou part proporcional
de mà d'obra en instal·lació, accessoris i petit material. Totalment aca-
bada i provada.

2,00 35,00 70,00

05.03.10 PA  DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS EXISTENTS                            
Partida alçada per al desmuntatge de la instal·lació d'abastament d'ai-
gua potable existent, incloent el transport i gestió dels materials.
NOTA: No es contempla la retirada de conduccions en aquells punts
de venda que estiguin panelats o en aquells casos en que es reque-
reixi el desmuntatge d'altres elements per poder accedir a la tuberia.

1,00 2.100,00 2.100,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 INSTAL·LACIÓ........... 23.859,85

SUBCAPÍTULO 05.04 INSTAL·LACIÓ AIGUA CONTRA INCENDIS                              

05.04.01 UT  ESCOMESA AIGUA CONTRA INCENDIS - ACER DIN 2440 - D=100mm  
Execució escomesa aigua contra incendis a partir de l'arqueta de clau
de pas de companyia, formada per tuberia d'acer ranurat DIN 2440 de
100 mm de diàmetre nominal, amb brida de 220mm de diàmetre exte-
rior i 8 forats de 18 mm de diàmetre (UNE-EN ISO 2566) previstos per
a cargols de mètrica M16 a l'inici, i vàlvula anti-retorn de clapeta, amb
brides, de 100 mm de diàmetre nominal i pressió nominal 16 bar. In-
closa mà d'obra en instal·lació, medis auxiliars i seguretats, accesso-
ris i petit material, i ajudes de paleta. Totalment acabada.

1,00 155,00 155,00

05.04.02 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT DIN2440 - D=4" (DN100) - PN16            
Subministre i instal·lació de tuberia ranurada d'acer al carboni (ST33),
estirat sense soldadura (DIN 2440), de 4" de diàmetre (DN100) -
PN16, acabada amb una ma de pintura d'imprimació antioxidant i una
d'esmalt sintètic d'acabat color vermell (RAL 3000). Incloent part pro-
porcional de mitjans d'elevació i seguretats, suportacions, accessoris
(tes, corbes, elements per a  unió ranurada) i petit material. Muntada a
l'interior de canal metàl·lica tipus escala o suspesa d'estructura, inclo-
ent proves de pressió i estanqueitat. Totalment acabada i posada en
servei.

181,00 39,50 7.149,50

05.04.03 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT DIN2440 - D=2" (DN50) - PN16             
Subministre i instal·lació de tuberia ranurada d'acer al carboni (ST33),
estirat sense soldadura (DIN 2440), de 2" de diàmetre (DN50) - PN16,
acabada amb una ma de pintura d'imprimació antioxidant i una d'es-
malt sintètic d'acabat color vermell (RAL 3000). Incloent part proporcio-
nal de mitjans d'elevació i seguretats, suportacions, accessoris (tes,
corbes, elements per a  unió ranurada) i petit material. Muntada a l'in-
terior de canal metàl·lica tipus escala o suspesa d'estructura, incloent
proves de pressió i estanqueitat. Totalment acabada i posada en ser-
vei.

98,00 31,40 3.077,20

05.04.04 UT  CONNEXIONAT BIE / RACOR EXISTENTS                               
Connexionat de conducció d'acer negre sense soldadura a ramals de
boques d'incendi / preses aigua incendis (ràcors) existents, incloent
mitjans d'elevació i seguretat, accessoris i petit material. Totalment
acabat, incloent prova de pressió i estanqueitat.

8,00 45,00 360,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 INSTAL·LACIÓ........... 10.741,70

TOTAL CAPÍTULO 05 PAVELLÓ E ...................... 58.499,15
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CAPÍTULO 06 PAVELLÓ F                                                       
SUBCAPÍTULO 06.01 OBRES DE FÀBRICA                                                

06.01.01 UT  PERICÓ CLAU DE PAS - 750x750x800mm / TAPA FOSA C250             
Construcció de pericó registrable de dimensions 750x750x800mm,
per allotjament de la clau de pas de companyia, format per parets de
maó ceràmic perforat de 15 cm sobre solera de formigó en massa
HM-25/P/40/IIa, arrebossada interiorment amb morter de ciment, amb
bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, recolzada, pas lliure de
750x750 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada
amb morter, passamurs de diàmetre 250 mm a base de tub de PVC
llis i punt de desaigüe inferior drenant al terreny. Inclús part proporcio-
nal de treballs previs: delimitació dels serveis existents, tall i demolició
de la solera de formigó, excavació, reblert i pavimentació del perímetre
del pericó, medis auxiliars i seguretats, càrrega i transport de runes a
l'abocador i cànon. Totalment acabada.

3,00 275,00 825,00

06.01.02 UT  ARMARI DE COMPTADORS 2100x700x2600mm                            
Construcció d'armari d'obra per allotjament de la bateria de compta-
dors divisionaris, de dimensions 2100x700x2600mm, format per pa-
rets de maó ceràmic perforat de 15 cm acabat a una cara vista, sobre
solera de formigó en massa HM-25/P/40/IIa, arrebossada interiorment
amb morter de ciment gris, sostre de maó ceràmic 800x500x40mm
suportat sobre angulars metàl·lics anclats a la paret existent mitjan-
çant cargols tipus hilty i acabament mitjançant capa de compressió de
formigó de 5 cm de gruix, porta metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat
amb acabament pintat amb una capa d'esmalt sintètic, de dimensions
1500x2050mm, amb pany tipus "Aigües de Barcelona", ventilació natu-
ral mitjançant 2 reixes metàl·liques superiors i 2 inferiors, de dimen-
sions 300x200 mm, col·locades a les portes d'accès, il·luminació inte-
rior mitjançant pantalla fluorescent de superfície, de tipus estanc i po-
tència 1x36W, amb presa de corrent de tipus monofàssic estanca (ali-
mentació a partir de la xarxa existent del pavelló), i punt de desaigüe
inferior drenant al terreny. Inclús part proporcional de treballs previs,
delimitació dels serveis existents, medis auxiliars i seguretats Total-
ment acabada.

2,00 2.150,00 4.300,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 OBRES DE................. 5.125,00
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SUBCAPÍTULO 06.02 CANALITZACIONS                                                  

06.02.01 ML  CANAL METÀL·LICA GALV 600x100mm                                 
Subministre i instal·lació en obra de canal metàl·lica perforada amb ta-
pa cega, de secció 600x100mm per allotjament de conduccions d'ai-
gua potable, incloent suportacions, medis d'elevació i seguretats, ac-
cessoris i petit material, totalment col·locada.

25,00 35,40 885,00

06.02.02 ML  CANAL TIPUS ESCALA 400x152x2mm - SCútil 75 kg/ml                
Suministre i muntatge en obra de canal metàl·lica tipus escala, de
secció rectangular 400x152x2mm, formada per dos perfils principals
de xapa d'acer galvanitzat conformats en fred i travessers en perfil "U"
40x20x2mm cada 250mm, apta per una sobrecàrrega de 75 kg/ml
amb una separació entre recolzaments de 6 m. Incloent part proporcio-
nal de mitjans d'elevació i seguretats, ajudes de paleta per obertura de
pasos en murs de fàbrica, suportacions, accessoris i petit material.
Totalment acabada.

406,00 45,40 18.432,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 CANALITZACIONS... 19.317,40

SUBCAPÍTULO 06.03 INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLE                                      

06.03.01 UT  ESCOMESA AIGUA POTABLE - ACER INOX AISI 316L - D=100mm        
Execució escomesa aigua potable a partir de l'arqueta de clau de pas
de companyia, formada per tuberia d'acer inoxidable de 100 mm de
diàmetre nominal, amb brida de 220mm de diàmetre exterior i 8 forats
de 18 mm de diàmetre (UNE-EN ISO 2566) previstos per a cargols de
mètrica M16 a l'inici, i vàlvula anti-retorn de clapeta, amb brides, a l'en-
trada de la bateria de comptadors, de 100mm de diàmetre nominal, i
pressió nominal 16 bar. Inclosa mà d'obra en instal·lació, medis auxi-
liars i seguretats, accessoris i petit material, i ajudes de paleta. Total-
ment acabada.

2,00 254,50 509,00

06.03.02 UT  BATERIA ACER INOX AISI 316L - 3x7 COMPTADORS 15-30mm            
Suministre i instal·lacio de bateria universal d'acer inoxidable AISI
316L, amb alimentació lateral inferior, per a centralització de compta-
dors divisionaris d'aigua potable, de 3 fileres i 7 comptadors per filera
de diàmetre 15-30mm, i una pressió màxima de servei de 16 bar. In-
clou part proporcional de connexionat mitjançant pletina al ramal gene-
ral i a derivacions individuals, medis auxiliars i seguretats, ajuts de pa-
leta, accessoris (tes, corbes) i petit material. Totalment instal·lada.

2,00 675,00 1.350,00

06.03.03 UT  CONJUNT DE CLAUS I ACCESSORIS PER A COMPTADOR
DIVISIONARI       

Suministre i instal·lació de conjunt de claus i accessoris per a compta-
dors divisionaris d'acord amb les especificacions generals tècniques
de la xarxa d'aigua potable d'Aigües de Barceona (EGT-10-028), format
per: dues vàlvules de seccionament manuals, brida de connexionat a
bateria per a cargols d'acer amb protecció anti-corrosiva, apta per
comptadors DN15-30, i maneguet flexible de malla metàl·lica amb àni-
ma interior sintètica roscat als dos extrems. Inclou mà d'obra en ins-
tal·lació, medis auxiliars i seguretats, ajuts de paleta, accessoris i petit
material i connexionat a la xarxa de distribució interior. Totalment aca-
bat i provat.
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24,00 125,00 3.000,00

06.03.04 UT  MUNTATGE COMPTADOR AIGUA DN15                                   
Muntatge (sense subministre) de comptador d'aigua potable de DN
15mm. Incloent mà d'obra en instal·lació, medis auxiliars, accessoris i
petit material. Totalment instal·lat.

22,00 45,00 990,00

06.03.05 UT  MUNTATGE COMPTADOR AIGUA DN20                                   
Muntatge (sense subministre) de comptador d'aigua potable de DN
20mm. Incloent mà d'obra en instal·lació, medis auxiliars, accessoris i
petit material. Totalment instal·lat.

2,00 55,00 110,00

06.03.06 ML  TUBERIA MULTICAPA PP-AL-PP Dint=20mm - PN20                     
Subministre i instal·lació de tuberia multicapa apta per a ús alimentari,
de 20 mm de diàmetre interior i gruix de paret 2,5mm (Dext=25mm),
formada per doble capa de polipropilè (PP) i ànima d'alumini de 0,35
mm de gruix. Incloent part proporcional de mitjans d'elevació i segure-
tats, suportacions, ajudes per a entrada a parades revestides de pa-
nell, accessoris (tes, corbes, maneguets) i petit material. Muntada a
l'interior de canal metàl·lica tipus escala o grapada directament a paret
/ panell, incloent proves de pressió i estanqueitat. Totalment acabada i
posada en servei.

1.460,00 5,45 7.957,00

06.03.07 UT  VÀLVULA SECCIONAMENT ESFERA D=20mm - PN-10                      
Subministre i instal·lació de vàlvula de seccionament d'esfera de
20mm de diàmetre - PN10, roscable, de pas complert, construida amb
cos de llautó forjat, amb maneta anti-lliscant. inclou part proporcional
de mà d'obra en instal·lació, accessoris i petit material. Totalment aca-
bada i provada.

22,00 27,50 605,00

06.03.08 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT GALV DIN2444 - D=2" (DN50) - PN16     
Subministre i instal·lació de tuberia ranurada d'acer al carboni (ST33)
galvanitzat, estirat sense soldadura (DIN 2444), de 2" de diàmetre
(DN50) - PN16, acabada amb una ma d'esmalt sintètic d'acabat color
verd. Incloent part proporcional de mitjans d'elevació i seguretats, su-
portacions, accessoris (tes, corbes, elements per a  unió ranurada) i
petit material. Muntada a l'interior de canal metàl·lica tipus escala o
suspesa d'estructura, incloent proves de pressió i estanqueitat. Total-
ment acabada i posada en servei.

226,00 34,50 7.797,00

06.03.09 UT  VÀLVULA SECCIONAMENT ESFERA D=2" (DN50) - PN16                  
Subministre i instal·lació de vàlvula de seccionament d'esfera de 2" de
diàmetre (DN50) - PN16, roscable, de pas complert, construida amb
cos de llautó forjat, amb maneta anti-lliscant. inclou part proporcional
de mà d'obra en instal·lació, accessoris i petit material. Totalment aca-
bada i provada.

2,00 35,00 70,00

06.03.10 PA  DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS EXISTENTS                            
Partida alçada per al desmuntatge de la instal·lació d'abastament d'ai-
gua potable existent, incloent el transport i gestió dels materials.
NOTA: No es contempla la retirada de conduccions en aquells punts
de venda que estiguin panelats o en aquells casos en que es reque-
reixi el desmuntatge d'altres elements per poder accedir a la tuberia.

1,00 2.100,00 2.100,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 INSTAL·LACIÓ........... 24.488,00

SUBCAPÍTULO 06.04 INSTAL·LACIÓ AIGUA CONTRA INCENDIS                              

06.04.01 UT  ESCOMESA AIGUA CONTRA INCENDIS - ACER DIN 2440 - D=100mm  
Execució escomesa aigua contra incendis a partir de l'arqueta de clau
de pas de companyia, formada per tuberia d'acer ranurat DIN 2440 de
100 mm de diàmetre nominal, amb brida de 220mm de diàmetre exte-
rior i 8 forats de 18 mm de diàmetre (UNE-EN ISO 2566) previstos per
a cargols de mètrica M16 a l'inici, i vàlvula anti-retorn de clapeta, amb
brides, de 100 mm de diàmetre nominal i pressió nominal 16 bar. In-
closa mà d'obra en instal·lació, medis auxiliars i seguretats, accesso-
ris i petit material, i ajudes de paleta. Totalment acabada.

1,00 155,00 155,00

06.04.02 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT DIN2440 - D=4" (DN100) - PN16            
Subministre i instal·lació de tuberia ranurada d'acer al carboni (ST33),
estirat sense soldadura (DIN 2440), de 4" de diàmetre (DN100) -
PN16, acabada amb una ma de pintura d'imprimació antioxidant i una
d'esmalt sintètic d'acabat color vermell (RAL 3000). Incloent part pro-
porcional de mitjans d'elevació i seguretats, suportacions, accessoris
(tes, corbes, elements per a  unió ranurada) i petit material. Muntada a
l'interior de canal metàl·lica tipus escala o suspesa d'estructura, inclo-
ent proves de pressió i estanqueitat. Totalment acabada i posada en
servei.

181,00 39,50 7.149,50

06.04.03 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT DIN2440 - D=2" (DN50) - PN16             
Subministre i instal·lació de tuberia ranurada d'acer al carboni (ST33),
estirat sense soldadura (DIN 2440), de 2" de diàmetre (DN50) - PN16,
acabada amb una ma de pintura d'imprimació antioxidant i una d'es-
malt sintètic d'acabat color vermell (RAL 3000). Incloent part proporcio-
nal de mitjans d'elevació i seguretats, suportacions, accessoris (tes,
corbes, elements per a  unió ranurada) i petit material. Muntada a l'in-
terior de canal metàl·lica tipus escala o suspesa d'estructura, incloent
proves de pressió i estanqueitat. Totalment acabada i posada en ser-
vei.

116,00 31,40 3.642,40

06.04.04 UT  CONNEXIONAT BIE / RACOR EXISTENTS                               
Connexionat de conducció d'acer negre sense soldadura a ramals de
boques d'incendi / preses aigua incendis (ràcors) existents, incloent
mitjans d'elevació i seguretat, accessoris i petit material. Totalment
acabat, incloent prova de pressió i estanqueitat.

8,00 45,00 360,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 INSTAL·LACIÓ........... 11.306,90

TOTAL CAPÍTULO 06 PAVELLÓ F....................... 60.237,30
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CAPÍTULO 07 PAVELLÓ G                                                       
SUBCAPÍTULO 07.01 OBRES DE FÀBRICA                                                

07.01.01 UT  PERICÓ CLAU DE PAS - 750x750x800mm / TAPA FOSA C250             
Construcció de pericó registrable de dimensions 750x750x800mm,
per allotjament de la clau de pas de companyia, format per parets de
maó ceràmic perforat de 15 cm sobre solera de formigó en massa
HM-25/P/40/IIa, arrebossada interiorment amb morter de ciment, amb
bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, recolzada, pas lliure de
750x750 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada
amb morter, passamurs de diàmetre 250 mm a base de tub de PVC
llis i punt de desaigüe inferior drenant al terreny. Inclús part proporcio-
nal de treballs previs: delimitació dels serveis existents, tall i demolició
de la solera de formigó, excavació, reblert i pavimentació del perímetre
del pericó, medis auxiliars i seguretats, càrrega i transport de runes a
l'abocador i cànon. Totalment acabada.

3,00 275,00 825,00

07.01.02 UT  ARMARI DE COMPTADORS 2100x700x2600mm                            
Construcció d'armari d'obra per allotjament de la bateria de compta-
dors divisionaris, de dimensions 2100x700x2600mm, format per pa-
rets de maó ceràmic perforat de 15 cm acabat a una cara vista, sobre
solera de formigó en massa HM-25/P/40/IIa, arrebossada interiorment
amb morter de ciment gris, sostre de maó ceràmic 800x500x40mm
suportat sobre angulars metàl·lics anclats a la paret existent mitjan-
çant cargols tipus hilty i acabament mitjançant capa de compressió de
formigó de 5 cm de gruix, porta metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat
amb acabament pintat amb una capa d'esmalt sintètic, de dimensions
1500x2050mm, amb pany tipus "Aigües de Barcelona", ventilació natu-
ral mitjançant 2 reixes metàl·liques superiors i 2 inferiors, de dimen-
sions 300x200 mm, col·locades a les portes d'accès, il·luminació inte-
rior mitjançant pantalla fluorescent de superfície, de tipus estanc i po-
tència 1x36W, amb presa de corrent de tipus monofàssic estanca (ali-
mentació a partir de la xarxa existent del pavelló), i punt de desaigüe
inferior drenant al terreny. Inclús part proporcional de treballs previs,
delimitació dels serveis existents, medis auxiliars i seguretats Total-
ment acabada.

2,00 2.150,00 4.300,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 OBRES DE................. 5.125,00

3 de julio de 2014 Página 25



PRESUPUESTO
Projecte reforma xarxa aigua potable MFiH - MERCABARNA          MERCABARNA                                                      

                                GAINAGRO | enginyeria                                           

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 07.02 CANALITZACIONS                                                  

07.02.01 ML  CANAL METÀL·LICA GALV 600x100mm                                 
Subministre i instal·lació en obra de canal metàl·lica perforada amb ta-
pa cega, de secció 600x100mm per allotjament de conduccions d'ai-
gua potable, incloent suportacions, medis d'elevació i seguretats, ac-
cessoris i petit material, totalment col·locada.

40,00 35,40 1.416,00

07.02.02 ML  CANAL TIPUS ESCALA 400x152x2mm - SCútil 75 kg/ml                
Suministre i muntatge en obra de canal metàl·lica tipus escala, de
secció rectangular 400x152x2mm, formada per dos perfils principals
de xapa d'acer galvanitzat conformats en fred i travessers en perfil "U"
40x20x2mm cada 250mm, apta per una sobrecàrrega de 75 kg/ml
amb una separació entre recolzaments de 6 m. Incloent part proporcio-
nal de mitjans d'elevació i seguretats, ajudes de paleta per obertura de
pasos en murs de fàbrica, suportacions, accessoris i petit material.
Totalment acabada.

397,00 45,40 18.023,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 CANALITZACIONS... 19.439,80

SUBCAPÍTULO 07.03 INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLE                                      

07.03.01 UT  ESCOMESA AIGUA POTABLE - ACER INOX AISI 316L - D=100mm        
Execució escomesa aigua potable a partir de l'arqueta de clau de pas
de companyia, formada per tuberia d'acer inoxidable de 100 mm de
diàmetre nominal, amb brida de 220mm de diàmetre exterior i 8 forats
de 18 mm de diàmetre (UNE-EN ISO 2566) previstos per a cargols de
mètrica M16 a l'inici, i vàlvula anti-retorn de clapeta, amb brides, a l'en-
trada de la bateria de comptadors, de 100mm de diàmetre nominal, i
pressió nominal 16 bar. Inclosa mà d'obra en instal·lació, medis auxi-
liars i seguretats, accessoris i petit material, i ajudes de paleta. Total-
ment acabada.

2,00 254,50 509,00

07.03.02 UT  BATERIA ACER INOX AISI 316L - 3x7 COMPTADORS 15-30mm            
Suministre i instal·lacio de bateria universal d'acer inoxidable AISI
316L, amb alimentació lateral inferior, per a centralització de compta-
dors divisionaris d'aigua potable, de 3 fileres i 7 comptadors per filera
de diàmetre 15-30mm, i una pressió màxima de servei de 16 bar. In-
clou part proporcional de connexionat mitjançant pletina al ramal gene-
ral i a derivacions individuals, medis auxiliars i seguretats, ajuts de pa-
leta, accessoris (tes, corbes) i petit material. Totalment instal·lada.

2,00 675,00 1.350,00

07.03.03 UT  CONJUNT DE CLAUS I ACCESSORIS PER A COMPTADOR
DIVISIONARI       

Suministre i instal·lació de conjunt de claus i accessoris per a compta-
dors divisionaris d'acord amb les especificacions generals tècniques
de la xarxa d'aigua potable d'Aigües de Barceona (EGT-10-028), format
per: dues vàlvules de seccionament manuals, brida de connexionat a
bateria per a cargols d'acer amb protecció anti-corrosiva, apta per
comptadors DN15-30, i maneguet flexible de malla metàl·lica amb àni-
ma interior sintètica roscat als dos extrems. Inclou mà d'obra en ins-
tal·lació, medis auxiliars i seguretats, ajuts de paleta, accessoris i petit
material i connexionat a la xarxa de distribució interior. Totalment aca-
bat i provat.
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38,00 125,00 4.750,00

07.03.04 UT  MUNTATGE COMPTADOR AIGUA DN15                                   
Muntatge (sense subministre) de comptador d'aigua potable de DN
15mm. Incloent mà d'obra en instal·lació, medis auxiliars, accessoris i
petit material. Totalment instal·lat.

34,00 45,00 1.530,00

07.03.05 UT  MUNTATGE COMPTADOR AIGUA DN20                                   
Muntatge (sense subministre) de comptador d'aigua potable de DN
20mm. Incloent mà d'obra en instal·lació, medis auxiliars, accessoris i
petit material. Totalment instal·lat.

3,00 55,00 165,00

07.03.06 ML  TUBERIA MULTICAPA PP-AL-PP Dint=20mm - PN20                     
Subministre i instal·lació de tuberia multicapa apta per a ús alimentari,
de 20 mm de diàmetre interior i gruix de paret 2,5mm (Dext=25mm),
formada per doble capa de polipropilè (PP) i ànima d'alumini de 0,35
mm de gruix. Incloent part proporcional de mitjans d'elevació i segure-
tats, suportacions, ajudes per a entrada a parades revestides de pa-
nell, accessoris (tes, corbes, maneguets) i petit material. Muntada a
l'interior de canal metàl·lica tipus escala o grapada directament a paret
/ panell, incloent proves de pressió i estanqueitat. Totalment acabada i
posada en servei.

2.182,00 5,45 11.891,90

07.03.07 UT  VÀLVULA SECCIONAMENT ESFERA D=20mm - PN-10                      
Subministre i instal·lació de vàlvula de seccionament d'esfera de
20mm de diàmetre - PN10, roscable, de pas complert, construida amb
cos de llautó forjat, amb maneta anti-lliscant. inclou part proporcional
de mà d'obra en instal·lació, accessoris i petit material. Totalment aca-
bada i provada.

34,00 27,50 935,00

07.03.08 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT GALV DIN2444 - D=2" (DN50) - PN16     
Subministre i instal·lació de tuberia ranurada d'acer al carboni (ST33)
galvanitzat, estirat sense soldadura (DIN 2444), de 2" de diàmetre
(DN50) - PN16, acabada amb una ma d'esmalt sintètic d'acabat color
verd. Incloent part proporcional de mitjans d'elevació i seguretats, su-
portacions, accessoris (tes, corbes, elements per a  unió ranurada) i
petit material. Muntada a l'interior de canal metàl·lica tipus escala o
suspesa d'estructura, incloent proves de pressió i estanqueitat. Total-
ment acabada i posada en servei.

115,00 34,50 3.967,50

07.03.09 UT  VÀLVULA SECCIONAMENT ESFERA D=2" (DN50) - PN16                  
Subministre i instal·lació de vàlvula de seccionament d'esfera de 2" de
diàmetre (DN50) - PN16, roscable, de pas complert, construida amb
cos de llautó forjat, amb maneta anti-lliscant. inclou part proporcional
de mà d'obra en instal·lació, accessoris i petit material. Totalment aca-
bada i provada.

3,00 35,00 105,00

07.03.10 PA  DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS EXISTENTS                            
Partida alçada per al desmuntatge de la instal·lació d'abastament d'ai-
gua potable existent, incloent el transport i gestió dels materials.
NOTA: No es contempla la retirada de conduccions en aquells punts
de venda que estiguin panelats o en aquells casos en que es reque-
reixi el desmuntatge d'altres elements per poder accedir a la tuberia.

1,00 2.100,00 2.100,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 INSTAL·LACIÓ........... 27.303,40

SUBCAPÍTULO 07.04 INSTAL·LACIÓ AIGUA CONTRA INCENDIS                              

07.04.01 UT  ESCOMESA AIGUA CONTRA INCENDIS - ACER DIN 2440 - D=100mm  
Execució escomesa aigua contra incendis a partir de l'arqueta de clau
de pas de companyia, formada per tuberia d'acer ranurat DIN 2440 de
100 mm de diàmetre nominal, amb brida de 220mm de diàmetre exte-
rior i 8 forats de 18 mm de diàmetre (UNE-EN ISO 2566) previstos per
a cargols de mètrica M16 a l'inici, i vàlvula anti-retorn de clapeta, amb
brides, de 100 mm de diàmetre nominal i pressió nominal 16 bar. In-
closa mà d'obra en instal·lació, medis auxiliars i seguretats, accesso-
ris i petit material, i ajudes de paleta. Totalment acabada.

1,00 155,00 155,00

07.04.02 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT DIN2440 - D=4" (DN100) - PN16            
Subministre i instal·lació de tuberia ranurada d'acer al carboni (ST33),
estirat sense soldadura (DIN 2440), de 4" de diàmetre (DN100) -
PN16, acabada amb una ma de pintura d'imprimació antioxidant i una
d'esmalt sintètic d'acabat color vermell (RAL 3000). Incloent part pro-
porcional de mitjans d'elevació i seguretats, suportacions, accessoris
(tes, corbes, elements per a  unió ranurada) i petit material. Muntada a
l'interior de canal metàl·lica tipus escala o suspesa d'estructura, inclo-
ent proves de pressió i estanqueitat. Totalment acabada i posada en
servei.

116,00 39,50 4.582,00

07.04.03 ML  CONDUCCIÓ ACER RANURAT DIN2440 - D=3" (DN75) - PN16             
Subministre i instal·lació de tuberia ranurada d'acer al carboni (ST33),
estirat sense soldadura (DIN 2440), de 3" de diàmetre (DN75) - PN16,
acabada amb una ma de pintura d'imprimació antioxidant i una d'es-
malt sintètic d'acabat color vermell (RAL 3000). Incloent part proporcio-
nal de mitjans d'elevació i seguretats, suportacions, accessoris (tes,
corbes, elements per a  unió ranurada) i petit material. Muntada a l'in-
terior de canal metàl·lica tipus escala o suspesa d'estructura, incloent
proves de pressió i estanqueitat. Totalment acabada i posada en ser-
vei.

60,00 34,20 2.052,00

07.04.04 UT  CONNEXIONAT BIE / RACOR EXISTENTS                               
Connexionat de conducció d'acer negre sense soldadura a ramals de
boques d'incendi / preses aigua incendis (ràcors) existents, incloent
mitjans d'elevació i seguretat, accessoris i petit material. Totalment
acabat, incloent prova de pressió i estanqueitat.

6,00 45,00 270,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 INSTAL·LACIÓ........... 7.059,00

TOTAL CAPÍTULO 07 PAVELLÓ G...................... 58.927,20

TOTAL................................................................ 431.910,75
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