
Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 PANNELLS DE CONXA ACÚSTICA
1.1 m2 Pannells de sostre de conxa acústica de dimensions 2,40x14,50m realitzat amb taulers

contraxapats igífugs de 15mm gruix de fusta d'okumé amb acabat de xapa de fleix
longitudinal lacat color segons DF ignífug, amb especejament d'acord amb plànols adjunts,
sobre una subestructura de perfils d'alumini, amb dos extrems trapezoïdals desmuntables per
poder canviar la forma del pannell. Inclou subministrament, transport, instal·lació i sistemes
de fixació.

(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintería 1,200 h 24,590 29,51
Peón carpintería 1,200 h 19,040 22,85
Oficial 1ª metal 1,300 h 23,000 29,90
(Materiales)
Pfl rect hue 120x40 al anod Ag 1,800 m 26,630 47,93
Tornillo autr6.5x130a inx c/aran 20,000 u 0,230 4,60
Tablero okume 15mm con chapa fresno 1,050 m2 60,000 63,00
(Resto obra) 9,89
3% Costes indirectos 6,23

213,91

2 MOTORITZACIÓ I MANIOBRA
2.1 ut Barra motoritzada amb 1000Kg de capacitat de càrrega, formada per una barra de

transmissió, 6 tirs amb tambors d'enrotllament, politges centradores per atravessar la pinta i
20m de cable d'acer inoxidable, i una barra de càrrega doble D50mm de 17m de longitud,
amb un motor equipat amb doble fre, de 2,2Kw de potència, amb comandament en cònsola
existent en escenari. Inclou biga centradora HEA 120. Inclou subministrament i instal·lació,
connexió i proteccions elèctriques i posada en funcionament

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 6,600 h 23,000 151,80
Especialista electricidad 0,000 h 20,150 0,00
Peón electricidad 4,000 h 19,660 78,64
Oficial 1ª metal 11,200 h 23,000 257,60
Peón metal 6,000 h 19,660 117,96
Aprendiz 3º 4ª metal 3,900 h 13,550 52,85
(Materiales)
Perfil HEA 120 S275JR 338,000 kg 1,070 361,66
Acero perfil hueco S275JR 143,000 kg 1,010 144,43
Armario ind/com 500x550mm IP43 0,000 u 387,860 0,00
Cable Cu rígido 450/750V 1x4 81,900 m 1,220 99,92
Band var inox 35x100 50%acc 27,300 m 34,260 935,30
Impr est met mate col 6,500 l 11,430 74,30
motor 1000Kg 1,000 u 4.460,000 4.460,00
pinça de subjecció a HEB 6,000 u 98,800 592,80
(Resto obra) 642,62
3% Costes indirectos 239,10

8.208,98
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2.2 ut Revisió i reparació de barra motoritzada, que inclou la soldadura dels junts de la barra de
transmissió la fixació dels tambors d'enrotllament a la barra, la fixació dels cables dels tirs al
tambor, el reglat i anivellat de la barra i revisió completa, així com verificació de la capacitat
de càrrega màxima de treball. Inclou ma d'obra i material.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,800 h 23,000 18,40
Oficial 1ª metal 2,800 h 23,000 64,40
Peón metal 2,800 h 19,660 55,05
(Maquinaria)
Taladradora mecánica 1,760 h 9,350 16,46
Grupo soldar 1,800 h 2,470 4,45
(Materiales)
Cordón soldadura ø 4mm 1,000 m 10,000 10,00
Tornillo autr6.5x38 a inx c/aran 24,000 u 0,300 7,20
(Resto obra) 8,80
3% Costes indirectos 5,54

190,30

3 REPARACIÓ DE TELÓ TALLAFOCS
3.1 ta Revisió i posada a punt del teló contraincendis, que comprèn les tasques de: 1 Instal·lar un

paquet compost de llana de roca envoltat de teixit ignífug en tota la cara inferior del teló. 2
Corregir la falta d’estanqueïtat lateral amb la col·locació una cinta intumescent que en cas
d’incendi segelli l’espai lliure entre el teló i el carril. Per instal·lar aquesta cinta és necessari
col·locar un perfil auxiliar subjecte al teló amb perns, que actua de laberint i suport d’aquesta
cinta. Aquesta cinta, de 3mm de gruix, té un coeficient d’expansió 10/1. 3 Comprovació de
l’estanqueïtat superior, i en cas que falti arena se n’afegirà fins que arribi al nivell necessari
per assegurar l’estanqueïtat superiori 4 Revisió del funcionament de la maniobra elèctrica i
baixada d’emergència, i es reemplaçaran la bateria i les parts que es trobin en mal estat.  La
partida inclou material i ma d'obra, posada en funcionament i emissió de certificat de
funcionament d'acord amb la normativa vigent.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 19,000 h 23,000 437,00
Encargado metal 10,000 h 24,160 241,60
Oficial 1ª metal 30,000 h 23,000 690,00
Peón metal 30,000 h 19,660 589,80
(Maquinaria)
Plat tij 10m el crg-600 2000Kg 40,000 dia 56,000 2.240,00
Taladradora mecánica 30,000 h 9,350 280,50
(Materiales)
Arena 0/2 triturada lvd 10km 0,400 t 16,990 6,80
Tornillo autr 4.2x13 a c/aran 44,000 u 0,040 1,76
Perfil U alt40 a galv 17,000 m 2,160 36,72
MW granel 12,000 kg 1,600 19,20
teixit ignífug 5,900 m2 295,350 1.742,57
cinta intumescent 17,000 ml 20,000 340,00
3% Costes indirectos 198,78

6.824,73

4 REVISIÓ I CERTIFICACIÓ
4.1 ta Revisió de tota la maquinària escènica que no s'ha reparat o instal·lat en auesta

intervenció i verificació del seu correcte funcionament adequat a la normativa vigent i emissió
de certificat.

(Medios auxiliares)
assegurança 1,000 ta 400,000 400,00
emissió de certificat 1,000 1 233,000 233,00
(Mano de obra)
Encargado electricidad 5,000 h 24,160 120,80
Encargado metal 5,000 h 24,160 120,80
3% Costes indirectos 26,24

900,84
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Manacor, 05 d'octubre de 2016
L'arquiecte municipal,

Joan Pascual Femenías
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