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MG. DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte              

 Reforma interior del segon pis de Can Trinxeria i adaptació de la planta baixa i primera 
als nous usos 

 L’objecte de l’encàrrec d’aquest projecte és la reforma interior del segon pis de Can 
Trinxeria, edifici públic, per tal d’ubicar-hi espais d’exposició i sala de formació i 
l’adaptació de la planta baixa i primera per a dona’ls-hi nous usos 

 Situació: Plaça de la Coma 16. 17244, Cassà de la Selva (Girona) 

 Referència cadastral: 9977019DG8397N0001PZ  

MG 2 Agents del projecte                 

 Promotors 

 Nom: Ajuntament de Cassà de la Selva 

  NIF: P1704900-H 

 Adreça: Rambla Onze de Setembre 107. 17244, Cassà de la Selva (Girona) 

 Telèfon: 972.46.00.05 

 Redactora projecte bàsic i executiu 

 Nom: Alba Vilà Molero 

 Arquitecta 

 Núm. col·legiada: 64965-1 

 DNI: 40370048B 

 Adreça: Passeig del Ferrocarril, 29. 3r 1a. 17244, Cassà de la Selva (Girona) 

 Telèfon: 675.321.983 

 Redactor amidaments i pressupost arquitectura 

 Nom: Xavier Mora Panosa 

 Enginyer d’Edificació i Arquitecte Tècnic 

 Núm. col·legiat: 262 

 Adreça: Carrer Alzines 8. 17457 Riudellots de la Selva (Girona) 

 Telèfon: 972.47.74.65 

 Redactor projecte instal·lacions 

 Nom: Solventa 6, SLP 

 Enginyer Industrial: Àlex Barceló Llauger 

 Núm. col·legiat: 11.928 

 Adreça: Carrer Sant Roc, 2. 17190 Salt (Girona) 

 Telèfon: 970.23.38.75 

    Cassà de la Selva, abril del 2021 

El promotor   L’arquitecta 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida                 

L’edifici objecte d’aquest estudi tracta d’un edifici públic, antic habitatge unifamiliar del segle XIX, 
que es troba protegit com a bé cultural d’interès local. La zona on s’ubica l’edifici es situa en sòl 
urbà, a la plaça de la Coma, situada al centre del nucli urbà del municipi de Cassà de la Selva. Es 
troba dins el catàleg del patrimoni arquitectònic i està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local. 
És un edifici entre mitgeres, amb la façana principal donant a la plaça i la posterior a un pati propi. 
Actualment té la seva planta baixa i primer pis reformats, amb diferents espais i oficines dedicats a 
aspectes socials i culturals. La planta segona, objecte principal d’aquest projecte, es troba buida. 
S’hi ha fet arribar l’ascensor i l’escala adaptada, ambdues provinents de la planta baixa. Aquesta 
planta segona té una superfície construïda de 318,60 m2. Esquemàticament, es composa per dos 
volums situats a sud (donant a la plaça), un volum central de comunicacions i un volum posterior 
situat a nord (donant al pati). Les obertures exteriors es troben en mal estat i a l’interior hi ha 
presència d’humitats en alguns punts dels tancaments exteriors. L’estructura de les diferents 
cobertes està en bon estat degut a una reforma mitjançant bigues tauló de formigó i forjat de 
formigó. Als volums de sud i nord hi ha l’existència de les bigues tauló, que conformen cobertes a 
dues aigües i a una aigua (volum donant al pati). Pel volum central, el forjat és horitzontal de 
formigó. L’estructura vertical és mitjançant murs de càrrega. Els paviments de les diferents zones 
es troben a diferents nivells. Hi ha l’existència d’un pati interior i d’una terrassa, que comunica la 
part central de l’edifici amb la nord. Aquest projecte també reforma una petita part de la distribució 
de la planta baixa, per tal de millorar l’accés i fer un recorregut més evident i directe cap a la zona 
d’elements de comunicació vertical adaptats: l’escala i l’ascensor. Es canvia l’ús d’alguns espais 
d’aquesta planta. El mateix passa amb la planta primera, que es redistribueixen els usos de les 
diferents estances, amb una actuació constructiva mínima, bàsicament per adaptar les 
instal·lacions. Els canvis d’ús fan referència a aspectes interns de l’edifici, ja que l’ús de tots els 
espais continuarà sent de caire social i/o cultural. 

La parcel·la ocupada per l’edifici, de forma rectangular, té una superfície de 1.007,00 m2 segons 
fitxa cadastral. L’edifici consta de planta baixa i dues plantes pis. Va ser construït a l’any 1900 
segons fitxa cadastral. 

L’edifici a reformar limita al nord-est amb el pati particular; al sud amb la plaça de la Coma i a l’est i 
oest amb edificis veïns.  

El projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable (CTE, altres reglaments i 
disposicions) d’àmbit estatal, autonòmic i local.  

MD 2 Descripció del projecte                

MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits                

L’actuació principal del projecte tracta d’una reforma del segon pis de l’edifici per tal 
de donar-li ús, ja que l’interior es troba buit.  

Es conservarà l’estructura existent i gairebé la totalitat dels murs perimetrals. Les 
obertures de les façanes es canviaran però no es veuran modificades en dimensió 
ni materials usats, ja que es troben protegides. Es crearà un nou pas per tal de 
donar accés al volum posterior. Actualment s’hi entra per la terrassa i amb aquesta 
nova obertura s’hi accedirà des de la zona central que actua com a distribuïdor. Es 
construïrà un petit magatzem al costat de l’ascensor. Es modificarà el paviment per 
tal de deixar-lo tot a la mateixa cota. Els murs interiors i sostres es modificaran 
només quan sigui estrictament necessari per qüestions de seguretat, salubritat o 
accessibilitat. Les instal·lacions es faran de nou. 
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Amb l’actuació objecte d’aquest projecte, pel que fa a la planta segona, es busca la 
mínima intervenció constructiva sobre l’existent, per tal de no perdre l’encant actual 
de l’espai (murs i sostres heterogenis, materials basts, absència d’elements 
superflus, etc.), molt apropiat i idoni per l’ús que s’hi vol donar de sales d’exposició. 

Respecte l’entrada a la planta no es veu modificada en situació. S’entrarà des de 
l’ascensor o escala existent, que comuniquen totes les plantes de l’edifici. 

Com a actuacions secundàries s’hi troben la intervenció en planta baixa i en planta 
primera. En planta baixa es canviarà mínimament la distribució de la zona de 
recepció i es crearan noves obertures de pas per tal de facilitar l’accés a les plantes 
superiors de manera més ràpida i intuïtiva pels usuaris. S’adapta el recorregut des 
de la porta d’entrada fins al nucli de comunicacions verticals. A aquesta planta, 
igualment que a la primera, es canvia l’ús d’algunes sales per tal d’adequar-ho a les 
necessitats existents. Les actuacions constructives en aquests casos seran les 
mínimes, reformant només el que afecta a instal·lacions d’il·luminació (nous punts 
de llum adaptats a l’ús d’oficina/despatx/sales reunió, a diferència de l’ús actual de 
museu i canvi dels fluorescents per leds quan sigui possible) i de ventilacions/ 
renovació d’aire a la sala actual en planta baixa que es divideix per donar lloc a dos 
despatxos.  

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances 
municipals i d’altres normes 

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del Text Refós del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Cassà de la Selva (aprovació definitiva juny 
del 2009). 
Pel que fa a les seves prestacions, l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat 
establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats 
principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 732/2019). 
En el projecte s’han observat les normes vigents aplicables sobre construcció, 
segons el que estableix el Decret 462/1971, del Ministerio de la Vivienda i les de la 
presidencia del gobierno. 
 
Igualment es dóna compliment a la resta de Normativa Tècnica, d’àmbit estatal, 
autonòmic i municipal que li sigui d’aplicació. 
 
Planejament: Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cassà de la 
Selva 
Classificació del sòl: sòl urbà 
Qualificació urbanística: sistema d’equipaments (clau 3) – Edifici del Catàleg del 
Patrimoni (nivell A) 
Usos permesos: 
 Docent, cultural, religiós, sanitari i assistencial, administratiu, esportiu 
 
Regulació dels elements inclosos al Catàleg del Patrimoni Arquitectònic 
L’edifici de Can Trinxeria està inclòs dins aquest catàleg, que determina la regulació 
que se n’ha de fer i defineix la forma d’actuació més adequada sobre ell, les 
condicions que hauran de tenir les possibles actuacions, la regulació dels usos i el 
control en les activitats a realitzar-hi. L’edifici en qüestió està inclòs al nivell de 
protecció A. 
Nivell A: quan l’interès del bé protegit fa necessari considerar el manteniment de la 
seva volumetria tal i com és en l’actualitat, encara que no estiguin protegides totes 
les parts del bé. 
Can Trinxeria està catalogat amb la numeració 6A. A més, està declarat com a Bé 
Cultural d’Interès Local (acord municipal de 29-01-2009). 
S’adjunta fitxa del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de Cassà de la Selva. 
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Els paràmetres urbanístics normatius segons la tipologia d’ordenació i les 
característiques que ha de reunir l’edifici es detallen en el plànol Situació i 
emplaçament – Condicions urbanístiques. 

MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels 
sistemes  

La planta segona té les mateixes dimensions que la planta baixa i primera. Té una 
forma rectangular i consta d’un pati interior d’uns 20 m2. A la planta segona hi ha 
l’existència d’una terrassa a la part est, tocant al pati interior. Aquesta terrassa fa uns 
34 m2 i actualment comunica el volum principal amb un de situat a la part nord-est. La 
façana principal té tres obertures verticals, en les que es conservaran les seves 
dimensions. També es conservaran les de la façana posterior que dóna al pati. 
Interiorment, l’espai es troba buit i no té cap ornamentació ni element d’interès com 
poden tenir les altres dues plantes. Únicament hi ha els murs de càrrega i l’escala i 
ascensor construïts recentment. 

Amb la reforma, es dóna un ús a aquesta planta actualment buida, proveïnt-la de tots 
els elements necessaris per garantir el seu bon funcionament tant a nivell 
d’instal·lacions com d’higienie i d’ús. 

L’accés a la planta s’efectuarà pels mateixos accessos actuals: l’escala i l’ascensor. 
Aquests dos accessos creen un espai de recepció i distribuïdor, des del qual es pot 
accedir a les diferents dependències. Aquest espai té la coberta plana, ja que és fruit 
d’unes reformes posteriors. La porta d’accés es substituirà per una que garanteixi les 
prescripcions de les diferents normatives. Des d’aquest espai es podrà accedir per una 
banda a les sales d’exposicions i per l’altra a la zona d’aula de formació, que queda 
més independitzada i que té un ús més diferenciat de la resta de la planta.  

Les sales d’exposició es treballaran de manera que s’hi pugui encabir qualsevol tipus 
d’exposició i no hi hagi elements que les condicionin: es proveiran d’elements que 
permetin penjar quadres o elements de diferents mides i composicions, no es 
realitzaran sòcols ni qualsevol altre element que pugui distorsionar la visió que es pot 
tenir d’un pla, s’instal·laran lluminàries orientables i mòbils. En definitiva, es construirà 
un espai flexible, canviant i amotllable als requeriments de cada obra.  

L’accés a cadascuna d’aquestes sales també segueix el principi camaleònic 
anteriorment citat. La seva distribució permet tant l’ubicació d’una gran exposició 
formada per tres sales consecutives, com la de tres petites exposicions independents, 
amb accessos únics a cadascuna de les sales.  

Pel que fa als banys, s’utilitzaran els de la planta primera. 

Es regularitzaran els paviments, ja que actualment les diferents estances es troben a 
diferents nivells. S’agafarà com a nivell 0,00 el nivell del replà de l’escala. A partir 
d’aquí, hi haurà zones en la que només caldrà sanejar el forjat existent i col·locar les 
diferents capes per conformar el paviment i en d’altres es necessitarà pujar el nivell 
mitjançant altres sistemes (encofrat perdut de polipropilè reciclat), ja que es troben a 
una cota força inferior. 

Pel que fa als sostres, es deixaran vistos en quasi la seva totalitat (s’acabaran 
únicament amb una capa de pintura), a excepció de la zona d’aula de formació/ 
auditori. Aquí, tot i que pel que fa a paviment es seguirà el criteri de les zones 
d’exposició per tal de tenir una visió de conjunt de tota la planta, sí que s’hi col·locarà 
un fals sostre inclinat, seguint el pendent de la coberta actual. En aquest espai és 
important tenir un bon nivell acústic, per això s’utilitzarà aquest fals sostre per a la 
col·locació d’aïllament, que servirà tant tèrmicament com acústicament. 

Pel que fa a la zona que actualment és interior i es transforma en porxo, s’hi col·locarà 
un fals sostre horitzontal hidròfug. 

 

Programa funcional: tres sales d’exposició, un espai de recepció/ distribuïdor, una aula 
de formació/auditori, un magatzem i dues terrasses.  

 

L’estructura existent no es veurà modificada. 
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Els murs es mantindran. L’actuació en aquests murs es divideix en dos grans grups: 
aquells que es deixaran tal i com estan i/o es sanejaran i aquells que passaran a ser 
una fulla més del parament, ja que s’hi col·locaran diferents capes per garantir la seva 
salubritat i confort.  

El primer cas és pels murs de les sales d’exposicions i del distribuïdor, en els que es 
segueix el criteri esmentat anteriorment i es deixarà l’espai, quan sigui possible, amb 
les seves característiques actuals. S’estudiarà cada parament i es repararà, sanejarà 
i/o se li donarà l’acabat adient quan sigui necessari. En els casos que es saneja i se li 
aplica un acabat, aquest, a la planta segona, serà de pintura de terra. Es tracta d’una 
pintura amb base a l’aigua que té un acabat rugós i que deixa intuir el suport sobre el 
qual s’aplica. Es considera una pintura idònia per l’objectiu que es persegueix en 
aquesta intervenció, ja que no es perd l’essència del material existent de base i aporta 
una visió continua, però tosca, del parament. Aquestes actuacions es troben grafiades 
als plànols de detalls de la documentació gràfica.  

El segon cas és pels murs de l’aula de formació, que té un ús diferent a la resta de les 
zones de la planta. Degut a això, els requeriments de confort tèrmic i acústic són 
diferents als de la resta de l’edifici. És per aquest motiu que es decideix dotar a la sala 
de més capes i que l’existent passi a ser el full exterior. Aquestes capes seran: envà 
ceràmic amb interior d’aïllament de poliestirè extruït, deixant una cambra d’aire entre 
l’aïllament i el mur existent. Quan sigui necessari, es repicarà el revestiment actual 
abans de la col·locació de l’aïllament i l’envà. Es revestirà també amb pintura de terra, 
per donar una visió de conjunt amb la resta de la planta. 

Les divisòries interiors seran formades per envans de supermaó ceràmic de 7cm de 
gruix. S’acabaran amb una capa de pintura de terra. 

Així doncs, l’acabat dels paraments verticals (tant perimetrals com interiors) serà de 
pintura de terra o bé deixat el mur sanejat sense revestir. Pel mur exterior situat a la 
terrassa, l’acabat serà de pintura plàstica. No es col·locaran sòcols. 

Les obertures exteriors no es veuran modificades en la seva dimensió ni materials, 
que seran de fusta però amb majors característiques tècniques. La resta d’obertures 
també es faran amb fusteria de fusta, procurant la seva correcta integració amb les 
característiques de l’edificació i l’entorn.  

Les fusteries interiors seran de DM per esmaltar. 

El paviment variarà segons la seva ubicació. En les zones on actualment no hi ha 
peces de pavimentació sinó que directament s’hi troba la base de suport i on no faci 
falta pujar molt la cota del paviment, s’hi executarà un paviment de morter 
autoanivellant acabat polit, per tal de tenir un mateix acabat continu que l’existent però 
de bona qualitat pel que fa a sanejament, accessibilitat i seguretat. Allà on hi ha peces 
de pavimentació i la cota d’acabat sigui correcta, es recuperaran les peces 
ceràmiques, es sanejaran i es recol·locaran aquelles que no presentin ressalts ni 
desperfectes. Aquestes peces es col·locaran al centre de cada sala, segons la 
disponibilitat que hi hagi, i el voltant es formarà amb una capa armada de formigó 
reforçat amb fibres, amb acabat polit semifí i tractament superficial oleo-aquós, per tal 
de protegir-lo de les taques que s’hi puguin ocasionar. En aquelles zones on faci falta 
l’elevació de la cota d’acabat de paviment, en primer lloc es retiraran les rajoles 
ceràmiques manuals i, sobre la base de suport existent, s’hi col·locarà una capa de 
formigó d’anivellació amb armadura lligada als murs perimetrals. Després s’hi 
col·locaran els elements flotants i a partir d’aquí, les capes seran les mateixes que al 
paviment explicat anteriorment (peces sanejades/ capa de formigó reforçat amb 
fibres). A la zona que passa a ser exterior s’hi col·locarà un paviment semblant al de 
les terrasses, que no es canviarà, consistent en peça ceràmica extrusionada 
antilliscant de 19x19cm. Es col·locarà sobre una capa de morter amb formació de 
pendents cap al pati interior, per tal que l’aigua de pluja que hi pugui caure desaigüi 
cap a aquesta direcció. Els diferents tipus de paviments i la seva composició es troben 
grafiats als plànols de detalls de la documentació gràfica. 
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Pel que fa a la planta baixa, únicament es reformarà la part de distribució de l’entrada 
de l’edifici i es dividirà un espai. L’accés a aquesta planta es realitzarà pel mateix punt 
que actualment. Una zona actualment usada com a despatx es transformarà en espai 
de hall-distribuïdor, amb la presència del taulell de recepció. Aquesta zona serà un 
nexe entre els usuaris que accedeixen a l’edifici i el nucli de comunicacions verticals. A 
la zona de hall s’hi obrirà una obertura per tal que la connexió directa accés-
comunicacions sigui possible. L’obertura existent entre el hall i el distribuïdor 
s’eixamplarà, per fer el recorregut més còmode. L’espai destinat a despatx es 
reubicarà com a espai per la treballadora familiar a l’actual zona de recepció, 
modificant-la i fent-la més gran per tal que el punt de treball sigui més espaiós i 
còmode.  

Aquests canvis d’obertures i de distribució es resoldran mitjançant la col·locació de 
perfils metàl·lics, segons plànols.   

El nou paviment creat a la zona de despatx, on una part s’haurà d’elevar per tal 
d’arribar a la cota actual, es realitzarà amb paviment hidràulic llis. Els sostres no es 
canviaran ni s’hi col·locarà fals sostre. La il·luminació serà suspesa.  

Per altra banda, es dividirà un espai que actualment té l’ús de museu en dos 
mitjançant la col·locació d’un envà de vidre fix amb porta també de vidre, per permetre 
la comunicació directa entre aquests dos espais, que s’utilitzaran com a atenció 
personal de serveis socials. A les seves obertures d’accés interior s’hi col·locaran 
també paraments fixes amb porta, ja que actualment no consten de cap fusteria. 

El que actualment són sales d’exposicions en aquesta planta s’utilitzaran com a 
despatxos/ sales de serveis socials. A part del mobiliari, s’haurà de fer una mínima 
intervenció per adequar les instal·lacions al nou ús. S’aprofitarà el sòcol de fusta 
existent, d’un metre d’alçada aproximadament, per tal de passar les instal·lacions. La 
majoria de lluminàries es conservaran i, quan sigui possible, es canviarà el fluorescent 
actual per un de tipus LED. 

 

Pel que fa a la planta primera, es canviarà una zona de recepció per sala d’espera del 
jutjat de pau. L’antiga sala de conferències es dividirà en dos mitjançant un envà 
ceràmic per convertir-se en despatxos del jutjat de pau. Dos espais inicialment 
pensats com a museu de cobla, s’utilitzaran com a despatxos de promoció econòmica. 
Els tres espais restants seran pel coworking, que actualment ja està en funcionament 
en aquesta planta. Aquests canvis, igual que passa a la planta baixa, suposaran una 
actuació constructiva baixa, realitzant-se els necessaris per adaptar les noves 
instal·lacions d’il·luminació. 

 

Les instal·lacions de climatització, ventilació, protecció d’incendis, intrusió i electricitat 
es definiran amb detall en el corresponent projecte d’instal·lacions redactat per 
Solventa 6, a l’apartat d’annexes. 
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MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes 

Superfícies útils dels diferents espais de l’estat actual i de l’estat reforma: 

PLANTA SEGONA 

Estat actual 

 Distribuidor    48,95 m2 

 Sala 1     57,00 m2 

 Sala 2     40,30 m2 

 Sala 3     39,15 m2 

 Sala 4     50,00 m2 

 Sala 5     6,40 m2 

  Total SU interior   241,80 m2  

Terrassa 1    6,05 m2 

 Terrassa 2    33,70 m2 

  Total SU exterior  19,90 m2 

               (50% de 39,75 m2 superfície real) 

 Total SU   261,70 m2 

            

Estat reforma 

 Distribuïdor    35,85 m2 

 Sala exposicions 1   57,05 m2 

 Sala exposicions 2   40,05 m2 

 Sala exposicions 3   39,15 m2 

 Aula formació/ auditori   39,00 m2 

 Magatzem    9,75 m2 

  Total SU interior   220,85 m2 

Terrassa 1    6,05 m2 

 Terrassa 2    40,20 m2 

  Total SU exterior  23,15 m2  

            (50% de 46,25 m2 superfície real) 

 Total SU   244,00 m2 

 

Superfície construïda total de l’estat actual i de l’estat reforma planta segona: 

Estat actual  318,90 m2 

Estat reforma  311,30 m2  
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PLANTA PRIMERA – es marquen amb * les zones reformades amb canvi de 
superfície. A la resta només es canvia l’ús. 

Estat actual 

 Distribuïdor 1    21,70 m2  

 Distribuïdor 2    11,55 m2 

 Pas     8,65 m2 

 Recepció    15,25 m2 

 Sala conferències *   49,20 m2 

 Aula 1     37,65 m2 

 Aula 2     22,20 m2 

 Despatx reunions   19,80 m2 

 Museu cobla 4    22,45 m2 

 Museu cobla 5    33,35 m2 

 Office     10,35 m2 

 Bany adaptat 3    3,50 m2 

 Bany adaptat 4    3,70 m2 

 Escala 1    14,35 m2 

 Escala 2    3,15 m2 

  Total SU interior   227,65 m2 

  Total SU interior  *  49,20 m2   

 Terrassa    34,25 m2 

  Total SU exterior  17,15 m2 

               (50% de 34,25 m2 superfície real) 

 Total SU   294,00 m2 

          

Estat reforma 

 Distribuïdor 1    21,70 m2  

 Distribuïdor 2    11,55 m2 

 Pas     8,65 m2 

 Jutjat de pau sala d’espera  15,25 m2 

 Jutjat de pau despatx secr i adm * 28,00 m2 

 Jutjat de pau despatx jutgessa *  20,75 m2 

 Coworking 3    37,65 m2 

 Coworking 1    22,20 m2 

 Coworking 2    19,80 m2 

 Promoció econòmica borsa de treball 22,45 m2 

 Promoció econòmica despatx  33,35 m2 

 Office     10,35 m2 

 Bany adaptat 3    3,50 m2 

 Bany adaptat 4    3,70 m2 
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 Escala 1    14,35 m2 

 Escala 2    3,15 m2 

  Total SU interior   227,65 m2 

  Total SU interior  *  48,75 m2 

 Terrassa    34,25 m2 

  Total SU exterior  17,15 m2 

               (50% de 34,25 m2 superfície real) 

 Total SU   293,55 m2 

 

PLANTA BAIXA – es marquen amb * les zones reformades amb canvi de 
superfície. A la resta només es canvia l’ús. 

Estat actual 

 Cancell     6,00 m2  

 Recepció *    7,70 m2 

 Distribuïdor *    20,90 m2 

 Distribuïdor 2    28,65 m2 

 Despatx 1 *    19,05 m2 

 Despatx 2    21,50 m2 

 Museu cobla 1    54,45 m2 

 Museu cobla 2    34,10 m2 

 Museu cobla 3 *    29,70 m2 

 Bany adaptat 1    3,55 m2 

 Bany adaptat 2    3,70 m2 

 Magatzem 1    21,70 m2 

 Magatzem 2    15,50 m2 

 Sala instal·lacions   4,25 m2 

 Escala 1    11,45 m2 

 Escala 2    5,60 m2 

  Total SU interior   287,80 m2 

  Total SU interior *  77,35 m2  

            

Estat reforma 

 Cancell     6,00 m2  

 Treballadora familiar despatx *  12,80 m2 

 Distribuïdor *    13,40 m2 

 Distribuïdor 2    28,65 m2 

 Hall *     18,60 m2 

 Ciutadania despatx   21,50 m2 

 Serveis socials sala reunions  54,45 m2 

 Serveis socials despatx   34,10 m2 
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 Serveis socials atenció personal 1 * 11,00 m2 

 Serveis socials atencio personal 2 * 18,50 m2 

 Bany adaptat 1    3,55 m2 

 Bany adaptat 2    3,70 m2 

 Magatzem 1    21,70 m2 

 Magatzem 2    15,50 m2 

 Sala instal·lacions   4,25 m2 

 Escala 1    11,45 m2 

 Escala 2    5,60 m2 

  Total SU interior   284,75 m2 

  Total SU interior  *  74,30 m2 

 

Superfície útil zones reformades constructivament de l’estat actual i de l’estat 
reforma planta baixa: 

Estat actual  77,35 m2 

Estat reforma  74,30 m2  
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MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les 
característiques de l’edifici        

L’edifici reformat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i utilització que 
garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així 
com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. 
Es considera l’aplicació de tots aquests apartats per la planta segona, ja que la planta primera no 
es reforma pel que fa a la construcció i la planta baixa es reforma mínimament. Per aquestes 
plantes baixa i primera sí que s’han tingut en compte les condicions d’accessibilitat en aquells 
elements que es reformen.  
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que 
depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera: 
  

- Funcionalitat Accessibilitat: D.135/1995 Codi d’accessibilitat i CTE SUA-9 
- Seguretat en cas d’Incendi (DB SI 1, 2, 3 i 4)  

   d’Utilització (DB SUA 1, 2, 3, 4 i 9) 
- Habitabilitat Salubritat (DB HS 1 i 3) 

   Estalvi d’Energia (DB HE 2) 
   Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les   
   instal·lacions per un ús satisfactori de l’edifici 

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici                                                          

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

El projecte de reforma de la planta segona presenta unes condicions d’accessibilitat 
que compleixen el D.135/1995 “Codi d’accessibilitat” per edificis d’ús públic i el CTE 
DB SUA-9 d’Accessibilitat de manera que es satisfà el requisit bàsic d’utilització 
establert a la LOE. També presenten les condicions que satisfan aquests requisits 
les parts reformades de la planta baixa i el nou mobiliari adaptat de la planta 
primera. 

Pel que fa al Codi d’accessibilitat, segons la taula d’usos públics d’aquest decret 
(annex 2.1), s’assimila a l’ús cultural – sales d’exposicions de més de 100 m2. Es 
considera que aquest ús és el que més s’adapta dels existents a l’annex, tenint en 
compte que l’objecte de reforma principal d’aquest projecte és la planta superior, 
que en quasi la seva totalitat es troba ocupada per sales d’exposicions. Segons 
aquest ús, es requereix a les obres de reforma d’espais destinats a ús públic que 
incorporin un itinerari adaptat i si n’hi ha, l’aparcament, escales, cambra higiènica i 
mobiliari adaptats.  

Es diferencia el compliment d’aquest requeriment entre la planta segona, la baixa i 
la primera.  

Planta segona: 

En referència a l’itinerari adaptat es dóna compliment al fet que no hi ha cap graó 
aïllat a la zona reformada, sinó que està tot al mateix nivell. Sí que hi ha la 
presència d’un graó per accedir a les terrasses, però aquest és existent i les 
terrasses no es reformen. En tot cas, sempre hi ha un itinerari sense graó per 
accedir a qualsevol dependència coberta de la planta. Aquest itinerari té una 
amplada mínima de 0,90 m i una alçada lliure d’obstacles de 2,10 m, en tot el seu 
recorregut. Hi haurà, a l’itinerari adaptat en algun punt de la planta, un espai lliure 
de gir on es pugui inscriure un cercle d’1,50 m de diàmetre. En els canvis de 
direcció, l’amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle d’1,20 m de diàmetre. 
Les portes tindran una amplada mínima de 80 cm i una alçada mínima de 2 m. Les 
portes de dues fulles, una d’elles haurà de tenir l’amplada mínima de 80 cm. A les 
dues bandes d’aquestes portes que formen part de l’itinerari adaptat, s’hi podrà 
inscriure un cercle d’1,50 m de diàmetre, sense que sigui escombrat per l’obertura 
d’aquestes. El paviment serà no lliscant. La cabina d’ascensor és existent i no es 
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modifica, per tant no entra dins l’aplicació d’aquest decret en aquest projecte. Es 
col·locarà un número en alt relleu, al costat de la porta de l’ascensor, que identifiqui 
la planta, amb una dimensió mínima de 10x10 cm i a una alçada d’1,40 m des del 
terra.    

Pel que fa als elements adaptats tenim que l’aparcament és inexistent en tot l’edifici 
i la cambra higiènica ho és a aquesta planta, ja que es té previst utilitzar els serveis 
higiènics de les plantes inferiors. Pel que fa a les escales no es reformen, per tant 
aquest apartat no li és d’aplicació. L’únic element adaptat que es pot trobar a 
aquesta planta serà el de mobiliari, amb les característiques que es detallen a 
continuació, segons el punt 2.4.6 de l’annex 2 del decret. Els elements sortints i/o 
volats que siguin superiors a 0,15 m de volada i que limitin amb itineraris tindran 
com a mínim un element fix i perimetral entre 0,00 i 0,15 m d’alçada perquè puguin 
ser detectats per invidents, o bé se situaran a una alçada igual o superior a 2,10 m. 
Els elements de comandament (polsadors, brunzidors, alamres i porters electrònics) 
se situaran entre 1,00 m i 1,40 m d’alçada. El mobiliari d’atenció al públic, en aquest 
cas el mobiliari de recepció, tindrà, totalment o parcialment, una alçada màxima 
respecte al terra de 0,85 m. Si disposa solament d’apropament frontal, la part 
inferior, entre 0,00 m i 0,70 m d’alçada, en una amplada de 0,80 m com a mínim, 
quedarà lliure d’obstacles per permetre l’apropament d’una cadira de rodes. Quan 
es tracti d’una taula, tindrà les mateixes característiques que el mobiliari d’atenció al 
públic però amb una alçada màxima de 0,80 m. L’element més alt manipulable dels 
aparells telefònics ha d’estar situat a una altura màxima d’1,40 m com a màxim. La 
plaça d’espectador per a usuari amb cadira de rodes tindrà unes dimensions 
mínimes de 0,80 m d’amplada i d’1,20 m de fondària. Aquest últim aspecte es troba 
resolt en qualsevol cas ja que el mobiliari que hi haurà a l’aula de formació/ auditori 
serà mòbil, per tant, adaptable als requeriments de cada situació. 

Planta baixa: 

En les parts reformades no s’incorpora cap graó. N’existeix un per accedir al 
despatx de treballadora familiar, que s’amplia, però es considera que les condicions 
no s’empitjoren, ja que l’únic que es fa és desplaçar aquest graó per tal que tot el 
despatx estigui al mateix nivell. Les amplades i alçades de l’itinerari adaptat tenen 
les dimensions requerides. També els diàmetres de gir que es demanen. Les noves 
portes tindran una amplada mínima de 80 cm i alçada de 2 m. Les portes de vidre 
tindran un sòcol inferior de 30 cm d’alçada com a mínim i una franja horitzontal de 5 
cm d’amplada, com a mínim, col·locada a 1,50 m d’alçada i marcada amb contrast 
de color. El paviment serà no lliscant. Pel que fa als elements adaptats, les escales 
i cambres higièniques no es reformen, per tant no es veuen afectades pel 
compliment del decret en aquest projecte. Sí que hi ha mobiliari que forma un nou 
punt de recepció, que tindrà les característiques abans esmentades perquè es 
pugui considerar adaptat. 

Planta primera: 

En aquesta planta no hi ha cap reforma constructiva important. Únicament es 
canvien les instal·lacions d’il·luminació i el mobiliari i s’afegeix un envà. S’incorpora 
un element d’atenció al públic que tindrà les característiques d’element adaptat que 
s’han explicat a l’apartat de la planta segona. Tot i no intervenir en la resta 
d’elements constructius d’ús públic, s’ha grafiat un plànol en el que es visualitza el 
compliment d’un itinerari adaptat des de l’accés a la planta (escala i ascensor) fins 
al punt d’atenció accessible.  

 

Pel que fa al document bàsic del CTE SUA-9, en reformes d’ús públic en les que es 
manté l’ús, l’aplicació del DB és pels elements modificats per la reforma, sempre 
que suposi una millor adequació a les condicions de seguretat que fixa el DB. 

Pel que fa a l’accessibilitat exterior i vertical (entre plantes de l’edifici), no es 
considera d’aplicació en aquest projecte, ja que els elements d’entrada des de 
l’exterior i els de comunicació formats per l’escala i l’ascensor no es reformen. 

Pel que fa a l’accessibilitat horitzontal (a les plantes de l’edifici), es demana, entre 
d’altres que no li són d’aplicació, un itinerari accessible que comuniqui el punt 
d’accés accessible de la planta (ascensor) amb les zones d’ús públic i amb el punt 
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d’atenció accessible. Tots els espais creats són d’ús públic, per tant el punt d’accés 
s’haurà de comunicar amb tots els espais mitjançant un itinerari accessible. A 
continuació es fa un resum dels punts més importants a tenir en compte per tal de 
crear aquest itinerari. 

Recorreguts: amplada de 1,20m com a mínim; alçada de 2,20m com a mínim; espai 
de gir al vestíbul d’entrada, fons de passadissos de més de 10m i davant ascensors 
accessibles de 1,50m de diàmetre; senyalització dels itineraris accessibles 
mitjançant SIA (símbol internacional d’accessibilitat) i fletxes direccionals. 

Portes: amplada de 0,80m com a mínim; alçada de 2,00m com a mínim; espai de 
gir a les dues bandes de la porta de 1,20m de diàmetre; mecansimes d’obertura i 
tancament col·locats a una altura d’entre 0,80 i 1,20m, amb funcionament a pressió 
o palanca i maniobrables amb una sola mà, o bé automàtics. Distància des del 
mecanisme d’obertura fins al trobament en cantonada mínim 0,30m.  

Desnivells: no s’admeten graons. 

Paviment: no conté peces ni elements solts, com ara graves o sorres. Les 
alfombres i moquetes estan encastats o fixats al terra. Per tal de permetre la 
circulació i arrossegament d’elements pesats, cadires de rodes, etc,. els terres són 
resistents a la deformació.  

Es considera la dotació d’un punt d’atenció accessible a planta baixa, un a planta 
primera i un altre a planta segona, on el mobiliari fix de la zona d’atenció al públic 
tindrà les característiques necessàries per considerar-lo element accessible. 

 

S’adjunta la fitxa justificativa del D.135/1995 i DB SUA-9, on es recullen les 
condicions d’accessibilitat que presenta la zona de l’edifici reformada, així com un 
plànol justificatiu de la planta baixa, planta primera i un altre de la planta segona. 

MD 3.2 Seguretat estructural                    

Es considera que no és d’aplicació aquest apartat, ja que no s’intervé en l’estructura 
principal de l’edifici. Únicament s’incorporen alguns dintells metàl·lics per la 
formació de noves obertures o per l’ampliació d’obertures existents. 

MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi        

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les 
exigències bàsiques SI del CTE.  

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el 
Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi, DB SI per edificis d’ús pública 
concurrència. L’ús cultural, per a sales d’exposició, no es troba definit a l’Annex SI A 
d’aquest DB, per això es dóna compliment a les condicions particulars de l’ús 
esmentat, creient que és al que millor s’hi pot assimilar. 

Es considera que l’ús de tot l’edifici és el mateix, ja que es combinen despatxos 
administratius amb sales susceptibles de ser utilitzades pel públic en general. 

En tractar-se d’una intervenció en un edifici existent, es garanteix que aquesta no 
empitjora les condicions de seguretat contra incendis preexistents. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas 
d’incendi de l’edifici, ordenats per exigències bàsiques SI: 

SI 1 Propagació interior 

No es diferencien sectors d’incendi, ja que la superfície construïda de la planta segona 
no excedeix de 2500 m2 ni té una ocupació major a 500 persones.  

La porta d’accés des de l’escala no protegida: tindrà la meitat de resistència al foc de 
la paret on es troba, per tant serà EI2-60-C5. 
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La reacció al foc dels materials de revestiment serà la següent 

 Terres en recorreguts normals: EFL 

 Revestiment de parets: C-s2, d0 

 Terres elevats: BFL–s2  

 Falsos sostres: B-s3, d0 

SI 2 Propagació exterior 

Pel que fa a la propagació del foc horitzontal entre edificis veïns, hi haurà una 
distància entre els punts que no siguin almenys EI-60 de 50 cm, com a mínim. 

Les mitgeres reformades tindran una resistència al foc d’EI-120. 

SI 3 Evacuació d’ocupants 

La ocupació de la planta segona resulta de 100 persones, calculada de la següent 
manera: 

 Magatzem  9,75 m2  40 m2/ persona  1 persona 

 Distribuïdor  35,85 m2 1 recepció + 2 vestíbul 3 persones 

 Sala exposicions 1 57,05 m2 2 m2/ persona  29 persones 

 Sala exposicions 2 40,05 m2 2 m2/ persona  21 persones 

 Sala exposicions 3 39,15 m2 2 m2/ persona  20 persones 

 Aula formació/ auditori 39,00 m2 1,5 m2/ persona  26 persones 

 
Com que l’ocupació de la planta és igual o inferior a 100 persones, els recorreguts són 
de menys de 25m, l’altura d’evacuació descendent és inferior a 28m i no hi ha 
recorreguts per més de 50 persones on l’evacuació ascendent sigui de més de 2m, 
s’admet una sola sortida de planta. Aquesta sortida és l’existent, que dóna accés a 
l’escala que comunica fins a planta baixa.  

Les portes d’evacuació tindran una amplada de com a mínim 80cm (tota fulla de porta 
no podrà ser menor de 60cm ni superar 1,23m). Seran abatibles amb eix de gir vertical 
i el seu sistema de tancament, o bé no actuarà mentres hi hagi activitat a les zones a 
evacuar, o bé consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del lloc del qual 
provingui aquesta evacuació, sense haver de d’utilitzar una clau i sense haver d’actuar 
sobre cap més mecanisme. Es considera que satisfan aquest requisit funcional quan 
es tracti, com és el cas de la porta de sortida de planta existent, de portes amb barra 
horitzontal d’empenta. Com que es considera que la majoria d’ocupants no estaran 
familiaritzats amb l’edifici, aquest mecanisme d’obertura de barra haurà de ser 
conforme l’UNE EN 1125. 

Pel que fa als passadissos, tindran una amplada de com a mínim 1m.  

Pel que fa a l’escala existent, que forma part de la sortida de planta, compleix amb els 
requeriments de la normativa. Tenint en compte que té una amplada per tram de 1,20 
m i que és una escala no protegida d’evacuació descendent, ens permet una capacitat 
d’evacuació de 192 persones, suficient per permetre l’evacuació de la planta segona 
reformada i de la primera. La porta d’aquesta escala a la planta baixa també els 
compleix, ja que està formada per dues fulles de 80cm cadascuna, donant una 
amplada total de 1,60m, suficient per permetre l’evacuació de fins a 320 persones.  

Es senyalitzaran les sortides de planta, les sortides d’edifici, les sortides d’emergència 
i els canvis de direcció en els recorreguts. 

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis 

Pel que fa als mitjans d’extinció, s’incorporaran extintors i boca d’incendis del tipus 25 
mm. La senyalització d’aquestes instal·lacions manuals compliran l’establert en el 
vigent Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel Real Decret 
513/2017, de 22 de maig. 
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SI 5 Intervenció dels bombers 

Aquesta secció no li és d’aplicació, ja que no s’intervé a l’entorn dels edificis ni es 
modifiquen les superfícies d’obertures de les façanes. 

SI 6 Resistència al foc de l’estructura 

Aquest punt únicament els hi és d’afectació a les obertures que s’obren a la planta 
baixa i segona. Els perfils utilitzats com a dintells d’aquestes obertures hauran de tenir 
una resistència al foc R90. En cas necessari, es revestiran amb pintura ignífuga per tal 
d’assolir el requeriment. 

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat                  

Les condicions de seguretat d’utilització de la reforma projectada compleixen les 
exigències bàsiques SUA del CTE per tal de garantir l’ús de la zona en condicions 
segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris. 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el 
Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat DB SUA. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències 
bàsiques del SUA i als quals es dóna resposta des del disseny de l’espai: 

Àmbit d’aplicació 

En aquest cas aquest DB només s’aplicarà als elements de la planta modificats per la 
reforma i pels nous elements, sempre que això n’augmenti la seguretat segons DB 
SU. Per tant, no s’aplicarà a les comunicacions verticals ni terrasses exteriors. 

SUA 1 Risc de caigudes 

 Els terres tindran una classe 1, el que correspon a una resistència al lliscament 
 d’entre 15 i 35. 

 Discontinuitats en el paviment: el terra no tindrà juntes que presentin un ressalt 
 de més de 4 mm. Els elements sortints del nivell del paviment (com 
 tancaments de portes) no poden sobresortir més de 12 mm i el sortint que 
 excedeixi de 6 mm a les seves cares enfrontades al sentit de circulació de  les 
 persones no pot formar un angle amb el paviment que excedeixi de 45º. El terra 
 no presentarà perforacions o forats pels quals s’hi pugui introduir  una esfera de 
 1,5 cm de diàmetre. En zones de circulació no hi podrà haver un  graó aïllat, ni 
 dos de consecutius. 

 Desnivells: per altures <55cm, no cal barrera de protecció però sí que es facilitarà 
 la percepció de les diferències de nivell i que siguin susceptibles de causar 
 caigudes, mitjançant diferenciació visual i tàctil. Per alçades de menys de 6 
 metres les barreres de protecció seran de 0,90 m d’alçada i quan la 
 diferència de cota que es protegeixi passi de 6 metres seran de 1,10 m d’alçada. 
 Aquest és el cas del projecte, on l’alçada de paviment acabat a paviment de 
 vorera de carrer serà d’uns 7,50 metres aproximadament. 

 Es col·locaran baranes de vidre a les obertures que donen a la façana principal, ja 
 que l’alçada d’aquestes fins al paviment acabat de planta segona serà d’uns 35 
 cm. Per seguretat, també se’n col·locaran a les balconeres que donen al pati 
 posterior, ja que no està  garantida l’estabilitat i rigidesa de les baranes existents. 
 També se’n col·locarà a la zona que passa de ser interior a ser exterior, que dóna 
 al pati interior existent. Les baranes que donen a la façana principal tindran una 
 alçada de 70 cm mentre que la resta la tindran de 105 cm i totes elles es 
 col·locaran deixant un espai de 5 cm per sobre de l’ampit, fent que l’alçada total 
 protegida sigui de 1,10 m.  
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SUA 2 Protecció a impactes i enganxades 

A totes les zones de la reforma es contemplen els elements fixes i practicables 
susceptibles de produir impactes. També es considera la protecció a enganxades 
amb elements d’obertures i tancaments manuals.  

Pel que fa als impactes amb elements fixes, l’altura lliure de pas en zones de 
circulació serà de 2,20 m com a mínim. Per les portes, l’alçada lliure serà de 2 m 
com a mínim. A les zones de circulació, les parets no tindran elements sortints 
que no arranquin del terra, que volin més de 15 cm a la zona d’alçada compresa 
entre 15 cm i 2,20 m amidada a partir del terra i que presentin risc d’impacte. Es 
limitarà el risc d’impacte amb elements volats l’alçada dels quals sigui menor que 
2 m, tals com replans o trams d’escala, de rampes, etc., disposant d’elements 
fixes que restringeixin l’accés fins a ells i permetran la seva detecció pels bastons 
de persones amb discapacitat visual. 

A la planta baixa d’incorpora una partició de vidre que actua com a envà, a més 
d’estar format per una porta també de vidre. Aquests seran de vidre laminat o 
trempat que aguantin sense trencar un impacte nivell 3. Les grans superfícies 
vidriades que es puguin confondre amb portes o obertures estaran provistes, en 
tota la seva longitud, de senyalització visualment contrastada situada a una 
alçada inferior compresa entre 0,85 i 1,10 m i a una alçada superior compresa 
entre 1,50 i 1,70 m. 

SUA 3 Risc d’immobilització 

Si la porta d’un recinte té un dispositiu pel seu bloqueig des de l’interior i les 
persones poden quedar atrapades en ell, existirà un sistema de desbloqueig de la 
porta des de l’exterior del recinte. Aquest recinte tindrà il·luminació controlada des 
del seu interior. 

SUA 4 Il·luminació inadequada 

En les zones de circulació, hi haurà una il·luminació mínima de 20 lux en zones 
exteriors i de 100 lux en zones interiors. Hi haurà enllumenat d’emergència per si 
falla l’enllumenat normal, de manera que els usuaris puguin abandonar l’edifici 
amb la suficient visibilitat. Aquest enllumenat es col·locarà en els recorreguts des 
de cada origen d’evacuació fins l’espai exterior segur, als itineraris accesibles, a 
les senyals de seguretat i als llocs on s’ubiquin quadres de distribució.  

Aquesta il·luminació es situarà almenys a 2 m per sobre del paviment i n’hi haurà 
una a cada porta de sortida i en llocs on sigui necessari destacar un perill 
potencial o l’emplaçament d’un equip de seguretat.  

SUA 5 Seguretat davant el risc causat per situacions d’alta ocupació 

 Es considera que aquest apartat no li és d’aplicació, ja que l’edifici, tot i ser d’ús 
 cultural, no està previst per a més de 3000 espectadors drets. 

SUA 8 Acció del llamp 

 Es considera que no li és d’aplicació aquest apartat, ja que no s’intervé a la 
 totalitat de l’edifici. 

SUA 9 Accessibilitat 

 Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen 
 a l’apartat MD 3.1.1 d’aquesta memòria (Condicions funcionals relatives a 
 l’accessibilitat). 
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MD 3.5 Salubritat 

Les obres projectades satisfaran les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint 
la protecció enfront de la humitat i garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn 
exterior. 

S’adjunta la fitxa que dóna justificació a aquest DB. 

A continuació es desenvolupen les exigències més importants que afecten a la zona 
administrativa creada.         

HS 1 Protecció contra la humitat 

 Pel que fa a l’exigència bàsica HS 1 de protecció enfront a la humitat, es 
 considera que es garanteix únicament l’exigència pel que fa a les façanes que 
 se’ls hi modifica la seva composició interior (les del volum situat a nord). A la resta 
 de tancaments que estan en contacte amb l’aire exterior (tant façanes com 
 cobertes) no se’ls hi reforma cap sistema en conjunt, per tant no se li aplica el 
 compliment d’aquest apartat. En aquests casos, només es repararan aquells 
 punts que siguin imprescindibles.  

 Pel que fa a les façanes modificades, segons les característiques de l’edifici i de 
 la zona on es troba situat, se’ls hi exigeix un grau d’impermeabilitat mínim de 3. 
 Aquest grau es compleix dotant-les de les següents capes: revestiment continu a 
 l’exterior, amb full principal de fàbrica presa amb morter (capes existents). Per 
 l’interior, i com a capes a realitzar a la reforma, cambra d’aire sense ventilar i 
 aïllament no hidròfil col·locat per l’interior de la cambra d’aire. Full interior d’envà 
 ceràmic. 

 No hi ha existència de terres ni murs en contacte amb el terreny.   

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

 No li és d’aplicació. 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

 Es considera que es compleixen les exigències bàsiques si s’observen les 
 condicions establertes al RITE. 

HS 4 Subministrament d’aigua 

 No li és d’aplicació ja que no es crea cap punt de subministrament d’aigua. 

HS 5 Evacuació d’aigües 

 No li és d’aplicació ja que no es crea cap nova coberta ni s’incorpora cap element 
 sanitari. 

HS 6 Protecció davant a l’exposició al radó 

 No li és d’aplicació ja que, tot i ser una obra de reforma, no es realitzen 
 modificacions que permetin augmentar la protecció davant al radó ni alteren la 
 seva protecció inicial. S’actua bàsicament en planta segona i no en el terra en 
 contacte amb el terreny.  
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MD 3.6 Protecció contra el soroll       

El present projecte està exempt del compliment de les exigències d’aquest 
document bàsic, tal i com s’indica a l’apartat “II Àmbit d’aplicació del DB-HR 
Protecció contra el soroll”: 

S’exceptuen: d) les obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació dels 
edificis existents, menys quan es tracti de rehabilitació integral. Així mateix queden 
excloses les obres de rehabilitació integral dels edificis protegits oficialment en raó 
a la seva catalogació, com a bens d’interès cultural, quan el compliment de les 
exigències suposi alterar la configuració de la seva façana o la seva distribució o 
acabat interior, de manera incompatible amb la conservació d’aquests edificis. 

MD 3.7 Estalvi d’energia   

HE 0 Limitació del consum energètic 

La present intervenció està exclosa de l’àmbit d’aplicació d’aquest apartat, ja que 
només afecta a: 

  - edificis de nova construcció  

  - intervencions en edificis existents (ampliacions, canvis d’ús, reformes en 
  les que es renovin de forma conjunta les instal·lacions de generació 
  tèrmica i més del 25% de la superfície total de l’envolupant tèrmic final 
  de l’edifici) 

La reforma objecte d’aquest projecte intervé en la generació tèrmica però no pel que fa 
a ACS i tampoc de forma conjunta, sinó només per la climatització de la planta segona 
de l’edifici. Tampoc es renova més del 25% de la superfície total de l’envolupant tèrmic 
de l’edifici.    

HE 1 Limitació del consum energètic 

Degut a que es tracta d’un edifici històric protegit, aquesta secció està exclosa de 
l’àmbit d’aplicació.  

De totes maneres, la intervenció produeix modificacions en les condicions interiors de 
l’envolvent tèrmica del volum situat a nord (sala de formació/ auditori) que suposaran 
una millora de les condicions energètiques d’aquesta part de l’edifici. 

Incloure elements a l’envolvent actual de les sales d’exposicions per tal d’aconseguir 
controlar la demanda energètica significa perdre les característiques i visió dels murs 
existents a l’interior de les sales. Precisament aquest és un dels punts que no es vol 
perdre, que es remarca i que serveix de fil conductor en tot el projecte. 

 
 HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

La zona afectada disposa d’instal·lacions tèrmiques (climatització) apropiades per 
garantir el benestar dels ocupants i regular el rendiment de les mateixes i dels seus 
equips, donant compliment al Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques, RITE. 

 S’adjunta fitxa justificativa del seu compliment. 
  
 HE 3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

En tractar-se d’un edifici amb valor històric i arquitectònic reconegut, s’exclou de 
l’àmbit d’aplicació d’aquest apartat. Tot i això, s’han adoptat una sèrie de mesures per 
a afavorir l’estalvi d’energia en la instal·lació d’enllumenat, definides al projecte 
d’instal·lacions. 
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 HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per a cobrir la demanda d’ACS 

 No es considera d’aplicació aquest apartat degut a que no es produeix un canvi d’ús 
 característic de tot l’edifici ni es reforma íntegrament, només la planta segona i 
 mínimament la planta baixa.  

 HE 5 Generació mínima d’energia elèctrica 

 No es considera d’aplicació aquest apartat degut a que no es reforma íntegrament ni 
 es produeix un canvi d’ús. 

 

 

Cassà de la Selva, abril del 2021 

 

L’arquitecta  
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

Es prepararà el local existent per tal de procedir al repicat que sigui necessari dels 
murs (aquells que estiguin revestits amb morter de calç i en mal estat). 
S’enderrocaran els envans existents a la zona central i també s’enderrocaran les 
parts dels murs de càrrega que calgui per executar els nous passos amb les 
dimensions adequades. S’enderrocarà el mur que dóna al pati interior existent. 
Aquests enderrocs es faran amb la correcta execució dels dintells. S’enretirarà 
qualsevol element que pugui generar inseguretat cap als treballadors, altres 
persones i propietats. Es netejarà l’obra. 

S’extreuran les fusteries de les obertures existents, tant en façanes com a l’interior 
de la planta segona. 

Un cop estiguin fets els enderrocs i l’obra estigui neta es procedirà en primer lloc a 
fer el reemplenat del paviment per arribar a les cotes desitjades. Es repararan les 
esquerdes existents a diferents zones dels murs i també les zones amb humitats. 
Es revisaran i repararan les canals de les cobertes, segellant les zones necessàries 
i traient les herbes/vegetació que hi ha crescut. S’esquerdejaran aquelles parets on 
es cregui necessari, segons l’estat en què es trobin després d’haver repicat el 
morter de calç en mal estat. Segons la zona, s’acabaran amb pintura de terra amb 
acabat de gra obert texturitzat (en planta segona) i amb pintura plàstica (en planta 
baixa i a l’exterior de la planta segona). Pel que fa a l’acabat de pintura de terra, 
quan el suport sigui irregular (pedra), s’aplicarà amb brotxa. Pel cas de suports 
regulars, l’aplicació de la pintura serà amb corró.  

MC 1 Sustentació de l’edifici 

No s’hi intervé. 

MC 2 Sistema estructural 

No s’intervé a l’estructura existent. Únicament caldrà executar els dintells de les 
noves obertures. Pel recolzament dels dintells es realitzarà un dau de formigó a 
cada banda de l’obertura, de 30x30 de secció i que ocupi tot el gruix del mur.  

En planta baixa, s’intervindrà també estructuralment a nivell de dintells per tal de 
realitzar la nova obertura i aixamplament d’obertura al vestíbul i per l’ampliació del 
despatx de treballadora familiar, situat a l’entrada de l’edifici.  

Es resoldrà tot mitjançant estructura metàl·lica. Aquesta estructura es revestirà amb 
pintura ignífuga quan sigui necessari per tal d’assolir la resistència al foc requerida. 

MC 3 Sistemes envolupant i d'acabats exteriors 

De forma genèrica, a continuació es descriuen les característiques fonamentals 
dels sistemes: 

Façanes: l’acabat de les façanes exteriors existents no es modificarà, ja que les 
dimensions de les obertures no varien i no caldrà fer-hi cap reparació. Únicament 
es repicaran i pintaran de nou els murs exteriors que donen a la terrassa 2 (al 
costat del pati interior existent). Es col·locaran baranes de vidre a les tres obertures 
de la façana principal i a les dues balconeres de la façana que dóna al pati 



Reforma interior del segon pis de Can Trinxeria i adaptació de la planta baixa i primera als nous usos 
  

posterior. També se’n col·locarà una al espai que passa a ser exterior, donant al 
pati interior existent. Es farà una petita modificació a la façana que dóna al pati 
posterior, en planta baixa. Per sobre de la porta del despatx de serveis socials s’hi 
incorporarà una reixa per tal que el nou espai dividit d’atenció personal pugui tenir 
una ventilació mecànica. 

Els murs de façana i de mitgeres es divideixen en els que no es modificaran 
interiorment i els que sí que ho faran. Els de la zona d’exposicions no es 
modificaran pel que fa a la seva composició de capes. Simplement es repicaran les 
zones revestides amb morter de calç, es netejaran i es repararan aquelles zones on 
es consideri imprescindible degut al seu estat. Per últim, s’acabaran amb pintura de 
terra o es deixaran vistos, segons la visió que se’n tingui un cop sanejats i segons 
criteri de la DF. Els murs de façana i mitgeres del volum usat com a sala de 
formació/ auditori sí que es veuran modificats, ja que s’hi afegirà un envà amb 
aïllament interior i cambra d’aire. 

Fusteries: les noves fusteries seran de fusta, del mateix color que les existents 
(verdós) amb ruptura de pont tèrmic i doble vidre laminat baix emissiu. No 
disposaran de caixa de persiana ja que la majoria d’obertures protegeixen de la 
llum exterior mitjançant porticons. 

Paviments exteriors: pel que fa als paviments de les terrasses existents, no es 
modificaran. Únicament s’acabarà de pavimentar una zona que actualment és 
interior i amb la reforma passa a ser exterior. Es col·locaran les mateixes peces 
ceràmiques extrusionades de 19x19 cm i sòcol que hi ha a les terrasses existents. 
A aquesta zona que passa a ser exterior (sortida a la terrassa 2), se li col·locarà un 
fals sostre, que serà hidròfug.  

MC 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors 

MC 4.1 Compartimentació interior vertical 

Les compartimentacions interiors verticals es divideixen en dos grans grups: les 
existents formades per murs de càrrega i les noves. 

Pel que fa a les existents, es repicaran aquells murs que estiguin revestits amb 
morter de calç, es netejaran i es repararan quan es cregui necessari. 
S’esquerdejaran amb morter de calç. Aquelles que estan acabades amb totxo, 
s’acabaran amb pintura de terra segons si van vistes o no. Posteriorment, als murs 
del volum de sala de formació i a algun mur del distribuidor s’hi col·locarà un envà 
mitjançant supermaó de 7 cm, amb cambra d’aire i aïllament de poliestirè extruït, 
col·locat a la part interior. Aquests envans que actuen com a capa interior de la 
façana arribaran fins al sostre actual. Aquests murs s’arrebossaran i s’acabaran 
també amb pintura de terra. 

Pel que fa a les noves compartimentacions, es resoldran mitjançant envans 
ceràmics de supermaó de 7 cm, arrebossats en ambdues cares i acabats amb una 
capa de pintura de terra amb gra obert.   

No es col·locarà sòcol. 

La compartimentació entre dos despatxos que es realitzarà en planta baixa serà de 
vidre, com també ho seran les seves portes d’accés. Seran laminats. S’han 
plantejat amb unes mides que facin possible que es puguin entrar i col·locar amb 
facilitat. Pel que fa al tancament del despatx que s’amplia en planta baixa i de la 
sala que es divideix en planta primera, es realitzarà mitjançant envans de supermaó 
de 7 cm i s’acabarà amb un enguixat i pintat amb pintura plàstica.   
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MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal  

Les compartimentacions interiors horitzontals es desglossen en paviments i falsos 
sostres.  

Respecte el paviment, a grans trets, n’hi haurà de dos tipus diferents: el format per 
peces i el continu.  
La zona que queda porxada i que per tant serà exterior, es pavimentarà amb peces 
ceràmiques extrusionades antilliscants, de format quadrat de 19x19cm, iguals o 
semblants a les peces col·locades actualment a les terrasses.  
A les zones on hi ha el paviment de rajola ceràmica manual es retirarà, es 
sanejaran les peces i es tornaran a col·locar, segons la zona on es trobin, tal i com 
es descriu al paràgraf següent. Es realitzarà de manera que no hi hagi sortints ni 
peces trencades i que estigui tot anivellat. Com que les peces ceràmiques 
recuperades no seran suficients per pavimentar tota la superfície de cada sala, la 
resta s’acabarà amb formigó polit semifí, reforçat amb fibres i amb un tractament 
repel·lent de taques. Les rajoles ceràmiques es situaran al centre de cada sala en 
forma rectangular, segons esquema grafiat a la documentació gràfica.  
A les zones on actualment hi ha només el suport de base sense acabat, es 
pavimentarà amb una capa de morter autoanivellant acabat polit. 

La forma de col·locar-lo es divideix també en dues maneres diferents: sobre el 
suport actual o elevat.  
Actualment la planta segona presenta diferents nivells pel que fa al forjat de 
paviment. La part que està molt pròxima a la cota 0,00 (la de l’escala d’accés), es 
regularitzarà mitjançant l’aplicació de morter autoanivellant descrit anteriorment. 
La part sud (els volums que donen a la façana principal) és la que presenta més 
desnivell, uns 30 cm respecte el paviment de la zona central. El desnivell no és 
regular, sinó que varia al llarg de la superfície. Per tal de salvar aquest desnivell 
d’una manera lleugera i no afegir més pes del necessari a l’estructura existent, es 
resoldrà mitjançant la incorporació d’encofrat perdut amb peces de polipropilè tipus 
Cáviti. Aquestes peces s’acoplen de manera ràpida i senzilla i tenen diferents 
alçades per tal d’adaptar aquest recrescut lleuger a les diferents situacions, amb 
cantells que van dels 5 als 70 cm. Un cop a obra, s’hauran de replantejar els nivells 
i mirar quines alçades convenen per tal d’aconseguir un acabat continu. 
Possiblement, s’hauran de tenir dues peces diferents: unes amb cantell de 15 cm 
per la sala central i les altres amb cantell de 25 per la sala més gran. Un cop extret 
el paviment actual de rajoles ceràmiques manuals, es realitzarà una capa de 
formigó d’anivellació amb malla per tal de donar una mateixa cota dins de cada 
sala. Aquesta malla es lligarà als murs perimetrals, ja que la capa de formigó es 
col·locarà sobre una base de sorra, existent com a reblert de les voltes del forjat de 
la planta primera. Després s’hi col·locaran les peces prefabricades i al seu damunt 
una capa de compressió de formigó armat mitjançant malla electrosoldada 
separada de les peces, formant una solera d’uns 5 cm de gruix si s’acaba amb les 
peces ceràmiques recuperades o bé d’uns 9 cm de gruix si va amb l’acabat de 
formigó polit semifí. Pel cas del paviment acabat amb les peces recuperades, 
aquestes es col·locaran sobre la capa de formigó amb morter de col·locació. La 
capa de formigó disposarà de junta elàstica perimetral amb planxa de poliestirè 
expandit. D’aquesta manera es permet el moviment degut a dilatacions. 

La major part de la superfície interior anirà sense fals sostre. Les instal·lacions aquí 
quedaran vistes, pintades en blanc. Únicament es cobrirà amb fals sostre el volum 
independent situat a nord. Degut a que el forjat a aquesta zona és inclinat, el fals 
sostre també es col·locarà inclinat, amb mides segons plànols i seguint la pendent 
actual. Aquest fals sostre serà amb placa de guix laminat de 1,5 cm de gruix, 
sistema fix i entramat ocult.  

Pel que fa a la compartimentació horitzontal en planta baixa, existirà el nou 
paviment recrescut, que serà hidràulic llis. Aquest, es col·locarà sobre encofrat 
perdut per tal de salvar el desnivell existent.  
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També hi haurà una petita part a la zona de despatx de serveis socials amb fals 
sostre, que servirà per amagar els nous conductes de ventilació. Serà horitzontal i 
es resoldrà mitjançant placa de guix laminat de 1,5 cm de gruix, sistema fix i 
entramat ocult. 

MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

Les instal·lacions es descriuen i grafien al projecte annex redactat per Solventa6. A continuació es 
descriuen les principals característiques: 

MC 6.1 Instal·lacions d'aigua 

No existeix xarxa d’aigua. 

MC 6.2 Evacuació d'aigües 

No es modifica el sistema d’evacuació d’aigües. 

MC 6.3 Instal·lacions tèrmiques  

La planta reformada constarà de sistema de climatització, mitjançant fancoils per 
ser col·locats a paret, amb instal·lació aire-aigua. Constarà d’una màquina exterior 
que es col·locarà a la coberta plana superior, on actualment ja s’hi situen altres 
màquines d’instal·lacions.  

MC 6.4 Sistemes de ventilació 

La ventilació dels diferents espais creats serà una combinació de natural i 
mecànica. Totes les dependències tenen obertures que donen directament a 
l’exterior. 

MC 6.5 Subministrament de combustible 

No és necessari.  

MC 6.6 Instal·lacions elèctriques 

En planta segona, tota la instal·lació serà nova i es disposaran els elements segons 
plànols del projecte d’instal·lacions annex. El quadre elèctric es situarà a la zona de 
distribuïdor situada a l’espai d’arribada central. Al volum situat a nord, corresponent 
a l’aula de formació/ auditori, els punts de llum interiors aniran encastats al fals 
sostre i seran del tipus downlight, de la marca Sylvania model Sylfire Led White 
TLT4000K o similar. Es tindrà en compte que siguin orientables, degut a la 
inclinació del fals sostre. A la resta d’espais de la planta segona, les lluminàries 
seran projectors col·locats al llarg de rails electrificats, de la marca Erco model 
Pollux Led o similar. Es podran moure a través dels rails i se’n podran afegir o 
treure. Tindran diferents nivells de potència per tal de permetre l’adaptació del 
concepte d’il·luminació a qualsevol situació espacial. A les sales d’exposició 
aquests rails es col·locaran a 2,50 m d’alçada. 

Per les zones exteriors (terrasses), es col·locaran aplics, tipus fluorescent compacte 
HF de 1x60W.  Per la correcta distribució de tota la instal·lació es col·locarà una 
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safata que recorrerà les zones de comunicació fins arribar a cada sala. 
S’incorporaran punts de treball de superfície amb 4 endolls i dos preses RJ a cada 
zona de taula de treball.   

Pel que fa als nous llums de la planta baixa seran suspesos. La majoria de les 
carcasses de les lluminàries existents en planta baixa i planta pis es conservaran, 
substituint el fluorescent actual per un de tipus LED quan això sigui possible. 

MC 6.7 Instal·lacions de protecció contra incendi 

Es col·locarà una BIE boca d’incendi equipada de 25 mm amb 25 m de mànega a la 
zona central. També serà necessària la incorporació de tres extintors de pols 
polivalent de 6 kg i un de CO2 de 5 kg al costat del quadre elèctric. Tots aquests 
elements aniran senyalitzats amb els seus corresponents rètols fotoluminiscents, 
col·locats a l’altura adequada. També es col·locaran rètols de direcció de sortida i 
de sortida. Aquest últim es col·locarà a la porta que condueix a l’escala existent. 

MC 7 Equipament 

Mobiliari de recepció: seran de melamina, amb dimensions segons plànols de 
fusteries. 

MC 8 Urbanització dels espais exteriors adscrits a l'edifici  

No s’hi intervé. 

 
 

Cassà de la Selva, abril del 2021 

 L’arquitecta 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 

MN 1 Edificació 

Normativa tècnica general d’Edificació  
 

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006), MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) I PER RD 
1675/2008 (BOE 18/10/2008), I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/01/2008) 
ORDEN VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), I LA SEVA CORRECCIÓ D’ERRADES (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 PEL QUAL ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO 
DISCRIMINACIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT (BOE 11/03/2010) 
LEY 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
ORDEN FOM/ 1635/2013, D'ACTUALITZACIÓ DEL DB HE (BOE 12/09/2013) AMB CORRECCIÓ D'ERRADES (BOE 
08/11/2013) 
ORDEN FOM/588/2017, PEL LA QUAL ES MODIFICA EL DB HE I EL DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, DE 20 DE DESEMBRE DE 2019, PEL QUE ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ (BOE 
27/12/2019). 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  
Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en 
el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
campos electromagnéticos 
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y 
acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat estructural 
CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURAL, SE  
CTE DB SE DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT ESTRUCTURAL, BASES DE CÀLCUL                           
CTE DB SE AE DOCUMENT BÀSIC ACCIONS A L’EDIFICACIÓ                                      
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  



Reforma interior del segon pis de Can Trinxeria i adaptació de la planta baixa i primera als nous usos 
  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 
CTE DB SI DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT EN CAS D’INCENDI  

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) 
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Estalvi d’energia 
CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA, HE 
CTE DB HE DOCUMENT BÀSIC ESTALVI D’ENERGIA 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 
Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT  
CTE DB SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI, SI 1 I SI 2, ANNEX F  
CTE DB SUA SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT, SUA 1 I SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS.  
CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

CTE DB HE 2 CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES (REMET AL RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
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Instal·lacions de combustibles 

 
Gas natural i GLP 

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que 
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 
Instal·lacions d’electricitat 

REBT REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

 
Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB SUA-4 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 INSTAL·LACIONS EN LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

 
Instal·lacions de telecomunicacions 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones                     
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado 
por el RD 346/2011 
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para 
la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes 
de telecomunicación en el interior de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
Control de qualitat 

 
Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS.  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
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RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego  
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 
Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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MA. ANNEXES A LA MEMÒRIA 

1. FITXES DE COMPLIMENT CTE I REGLAMENTS I DISPOSICIONS 
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1. FITXES DE COMPLIMENT CTE I REGLAMENTS I DISPOSICIONS 
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 D.  135/1995 Codi d�accessibil itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibi l i tat 
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 

 

 

 

 

Comunicació de 
l�edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos.

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d�ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l�edifici  taula d�usos públics 

Edificis o establiments d�ús privat: 

 Itinerari practicable 
    * edificis  PB + 2PP 
   * edificis amb obligatorietat de col·locació d�ascensor 

 Itinerari adaptat 
 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis  

(s�exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d�ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d�ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d�ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l�edifici  taula d�usos públics 

Edificis o establiments d�ús privat: 

 Itinerari practicable: 
 * edificis  PB + 2PP que no disposin d�ascensor 
 * edificis amb obligatorietat de col·locació d�ascensor 
 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2  

(exclosa planta accés) 
   * plantes amb zones d�ús públic amb Su > 100 m2  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d� 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 

-  instal·lacions i  
dependències d�ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d�ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d�accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d�usos públics 

Edificis o establiments d�ús privat: 

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d�accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 
 * dependències d�ús comunitari 

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d�accés  
de la planta amb: 

  * zones d�ús públic 
  *origen d�evacuació de les zones d�ús privat 
   * tots els elements accessibles 

    

Referència de projecte 19_01.03 Can Trinxeria
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Escales.  Configuració 
 
 

 D �ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D.  135/1995)   D �ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

- Amplada    1,00 m  - Amplada   - en funció de l�ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
-  1,00m si comunica amb una zona accessible 

 

- Altura de pas   2,10 m  - Altura de pas   2,20 m  

- Graons: - frontal  F  0,16m 

- estesa,  E  0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l�estesa,   
E  0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l�estesa no presenta discontinuïtats quan s�uneix  
amb l�alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13  F  0,175m 

- estesa,  E  0,28m  

- 0,54m  2F +E  0,70m  (al llarg de tota l�escala)  

- la mesura de l�estesa no inclou la projecció vertical 
de l�estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle  
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits  12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura  2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d�una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d�una mateixa direcció: 
   amplada  la de l�escala 
   longitud  1,00 m (mesurada a l�eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l�amplada de l�escala no es reduirà  

- els passadissos d�amplada < 1,20m i les portes es 
situen a  0,40m de l�arrencada d�un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l�arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l�itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l�eix de l�escala) 

* portes i passadissos d�amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d�un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d�un tub 
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 
  escales amb desnivell > 0,55m i amplada  1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació  0,90m  1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament  0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 
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HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 

“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2  10-5 Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 

TERRES 

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10  10-5 Grau d’impermeabilitat 

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

FAÇANES 

Zona Pluviomètrica (5) I II III IV V Grau d’impermeabilitat 

Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn (6) E0 E1

COBERTES

Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4

del DB HS 1 respectivament. 

Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

19_01.03 Can Trinxeria
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CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat
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HABITATGES

(Locals habitables) (1)

Ventilació general (2)   sistema: híbrid, o bé mecànic 

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)

 -
CO

2 2 
(3)

 -
 

Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els 
valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).

Taula 2.1 DB HS 3 

(L’  del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge  
per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)

Ventilació addicional

 -

Àmbit: Cuina Cabal mínim de 50 l/s: Extracció mecànica de bafs i contaminants de la cocció (6)(7) 

Ventilació complementària

Àmbit: Sala d’estar, 
menjador, dormitoris  
i cuina.

Elements:      Finestres o portes exteriors practicables (5)

Superfície practicable  1/20 de la superfície útil de l’estança.

Locals no habitables 

- Magatzem de residus

- Trasters

- Aparcaments

 -  

El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de  
cabal constant o variable(8):

Taula 2.2 DB HS 3 

Locals d’altres tipus  - Cal observar les condicions establertes pel RITE. 

Cabals mínims (4)

Habitatge amb: 
0 - 1 D 2 D  3 D

Admissió d’aire  
des de l’espai 
exterior (5)

Dormitoris - 1 de principal: 8 l/s 8 l/s 8 l/s

- altres dormitoris: - 4 l/s 4 l/s

Sales d’estar i menjadors: 6 l/s 8 l/s 10 l/s

Extracció  
d’aire viciat (6)

Locals humits Mínim per local: 6 l/s 7 l/s 8 l/s

Habitatge Mínim en total: 12 l/s 24 l/s 33 l/s

MAGATZEM DE RESIDUS TRASTERS APARCAMENTS
(9)

Cabal mínim: 10 l/s m2 0,7 l/s m2 120 l/s plaça

Sistema de 
ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, o bé 
Mecànic 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR

Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior 

Ref. del projecte:

I. VENTILACIÓ:

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:

(10) 

19_01.03 Can Trinxeria
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Disseny de façanes  
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ÀMBIT D’APLICACIÓ (art. 2 de la Part I del CTE)

Façanes 

Mitgeres descobertes 

DEFINICIÓ DEL GRAU D’ IMPERMEABILITAT DE LES FAÇANES

Zona Pluviomètrica  I II III IV V Grau d’impermeabilitat

Zona eòlica  Tot Catalunya és zona eòlica C 

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn  E0 E1  

CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 

Ventilada  Grau  5 B3+C1 

Grau  2 B1+C1+J1+N1         C1+H1+J2+N2

Grau  3 B1+C1+H1+J2+N2 B2+C1+J1+N1

Grau  4 B2+C1+H1+J2+N2 

Amb  
cambra
d’aire No 

ventilada 

Grau  5 B3+C1

Grau  2 B1+C1+J1+N1 C1+H1+J2+N2

Grau  3 B1+C1+H1+J2+N2

FAÇANA CARA 
VISTA 

Sense cambra d’aire 

Grau  5 B3+C1 

Ventilada  Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1 

Amb  
cambra
d’aire No 

ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire 

Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau  5 R3+C1

Grau  2 R1+C1

Grau  3 R1+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
CONTINU

Sense cambra d’aire 

aïllament a l'interior  
del full principal

Grau  5 R3+C1 B3+C1

aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal 

Grau  5 B3+C1

Grau  4 R2+C1

Ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire 

Grau  5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1

Amb  
cambra
d’aire

No 
ventilada 

Grau  5 R2+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
DISCONTINU

Sense cambra d’aire Grau  5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS 

Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l’apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es 
reflecteixen als plànols, amidaments o plec de condicions segons correspongui. 

Taula 5

Taula 6
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Referència de projecte:  

 

 
 

Ús previst:  (1)      
     

  
 

 
 

 
     

 (2)   
   

    
     
    

en les instal· lacions:  

 
(3) 

 dels existents 

  

 fred. 

 (4) 

  

 similars característiques  

 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  
 

 

Instal ·lacions tèrmiques:  (5)   

(6)   (7)   (8)  (9)   (10)  

(11)   (11) 

 
  

  
  

 

 

 (4) (11) (4) (11) 

  
 

  

   

   

   

  

   

Centrals de producció de calor  o f red:  

   

 (12)  

 (13)   
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Nombre  Calor:  Fred   Superfície total:               

 Potència prevista Calor:     Fred:   Acumulació solar: Centralitzada  

        

     Equip de suport: Centralitzat  

        

     P equip de suport :   

 Calor:     Fred      

   

   

   

Previsió de potència tèrmica nominal a instal· lar  total  (P)  

(14) : 

       Potència solar tèrmica (15)
 :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA per just if icar el compl iment  al  RITE  (17) 

PROJECTE (16)  
 

-  P tèrmica nominal a instal·lar 
de calor o fred > 70 kW: 

Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de  o bé 

Projecte específic de la instal·lació elaborat per altres tècnics: 
 

MEMÒRIA 
TÈCNICA 

-  5 kW  P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred  70 kW 

 instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la instal·lació hagi estat 
executada. 

No cal 
documentació                

a)   P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred < 5 kW  

b)  Producció ACS amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos elèctrics- amb P 
individual o suma de P tèrmica nominal a instal·lar de  70 kW 

c)   

d)  (0,7 W/m2x m2) 
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EXIGÈNCIES TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  

General   

 
CTE HE 2 

instal·lacions tèrmiques de les que disposin els edificis seran apropiades per 
aconseguir el benestar tèrmic dels ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa 

seva aplicació quedarà definida al p  

  

RITE, CTE (HE 4, HS 3, HR) 
D. 21/2006, Prevenció i 
control de la legionel·losi 

instal·lacions tèrmiques 
utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene, eficiència 
i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o normativa que 

 
 

Benestar               
i  Higiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uin 
acceptables 
complint els requisits següents: 

Qualitat tèrmica    de 
 

RITE IT 1.1.4.1 

condicions ambientals confortables per als usuaris  

  

interior  

 

 

 

RITE IT 1.1.4.2  
CTE DB HS 3 

acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants que 
habitual dels mateixos, aportant un cabal 

 

magatzems de residus, els trasters, els aparcaments; i en els edificis de qualsevol 

 

Higiene 

RITE IT 1.1.4.3, Prevenció i 
control de la legionel·losi 

instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una 
sanitària  

acústic  

RITE IT 1.1.4.4, CTE DB HR 
soroll i les vibracions  

 

Ef iciència 
energèt ica tres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, de 

, 
complint els requisits següents: 

Rendiment energètic  

 

RITE IT 1.2.4.1 

transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop possible 

 

Distribució de calor i 
fred  

RITE IT 1.1.4.2 

 aïllats 
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats terminals 

 

Regulació i control  

 

RITE IT 1.1.4.3 

perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, 
la demanda tèrmica, així com interrompre el servei  

Comptabilització  de 
consums  

RITE IT 1.1.4.4 

, i per 
permetre el repartiment de despeses 
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de múltiples 

 

  

RITE IT 1.1.4.5  

renovables  

 

 

RITE IT 1.2.4.6  

aprofitaran les energies renovables disponibles, amb 
 

part de les necess
 

només es podrà realitzar mitjançant l  

 

CTE DB HE 4 
D. 21/2006 Ecoeficiència 

processos de cogeneració renovables; bé generada en el propi edifici o bé a través 
de la connexió a un sistema urbà de calefacció.   

 

Seguretat  
RITE IT 1.3 

redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys i perjudicis a les persones, 
flora, fa molèsties i malalties  
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NOTES (*) 

(1) seguretat, com ara, que les sales 
de calderes a gas tinguin consideració de locals de risc alt:  

- Edificis o locals institucionals: Són aquells on es reuneixen persones que no tenen llibertat plena per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: 
Hospita imilars. 

- Edificis o locals de pública reunió: Són aquells on es reuneixen persones per desenvolupar activitats de caire públic o privat, en els que els ocupants tenen 
llibertat per abandonar- enyament 
universitari, aeroports, locals per al culte, sales de festes,  

(2) nova construcció i a les instal·lacions tèrmiques que es reformin en edificis 
existents, exclusivament en la part reformada, així com pel que fa al manteniment, ús i inspecció de totes les instal·lacions tèrmiques, amb 
les limitacions que en el mateix es determinen (art. 2.2). 

art. 2 de la Part I del CTE i als Documents Bàsics HE 2 i HE4; i es tindran en compte 
 

(3) Totes les intervencions que es consideren reforma de la instal·lació tèrmica dels edificis .3 del RITE. 

18 del RITE. 

(4)  

 
 

oberts només es podrà 
 

energia solar tèrmica o la biomassa es considera energia renovable. 

(5) Instal·lacions tèrmiques són les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i de producció 
destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones (art. 2.1. del RITE). 

(6) Climatització: ersones 
i les necessitats dels bens. 

(7) Calefacció: procés que  

(8) Refrigeració: procés que  

(9) Ventilació:  

(10) Control de la humitat: 
rgia. 

(11) 
 

(12) Les bombes de calor aerotèrmia), amb el terreny (geotèrmia hidrotèrmia). No tota 
 poder 

considera
estacional (SCOPdhw) superior a 2,5 quan siguin accionades elèctricament i superior a 1,15 quan siguin accionades mitjançant energia tèrmica. 
El valor de SCOPdhw  

(13) c. 

(14) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de calor o 
fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors i  
termos elèctrics; inclòs els radiadors o els acumuladors elèctrics instal·lats) la potència tèrmica nominal de la instal·lació  
suma de les potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense 
considerar en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica. 

P total =  P generadors 

* No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, serà la més 
gran de les dues. 

* En cas de calefacció elèctrica caldrà sumar la potència dels aparells, tenint en compte la simultaneïtat 
 

* A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges: 

 Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW 
  Potència, P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament)  

Calderes mixtes de calefacció i ACS:  
El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2. 

 El rati de refrigeració es troba entre 80-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de Catalunya, 
un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW 

Apare
calefacció (bomba de calor): 

El rati de fred és igual al cas anterior. 
El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2.  

(15) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà: 

a) la , o bé  

b) la que resulta de multiplicar 2, 
 

P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m2 x S captadors 

(16) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques, segons article 16 del RITE, RD 1027/2007. 

(17) També trobareu informació actualitzada sobre la normativa, documentació i tramitació al web Canal Empresa que és el portal a través de que 
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FITXA D�APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  

RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s�aprova el Codi Tècnic de l�Edificació. RD 1371/2007, de 19 d�octubre, pel qual es 
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pel qual es modifica el Codi Tècnic de l�Edificació, en matèria d�accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

EDIFICIS D�ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

À
M

B
IT

  

Edifici o establiment destinat a alguns dels següents usos: cultural (destinats a restauració, espectacles, reunions, esports, 
esbarjo, auditoris, jocs i similars), religiós o de transport de persones. 

 

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5) 

E
N

T
O

R
N

 

Espais per a intervenció de 
bombers 

Els edificis amb alçada d�evacuació > 9 m han de disposar d�un espai de maniobra amb les 
següents condicions: 
Amplada mínima lliure:     5 m 
Alçada lliure:                    la de l�edifici 
Separació màxima del vehicle a la façana de l�edifici:      
- Edificis fins 15 m d�alçada d�evacuació:              23 m 
- Edificis entre 15 i 20 m d�alçada d�evacuació:    18 m 
- Edificis de més de 20 m d�alçada d�evacuació:  10 m 
Distància màxima fins els accessos a l�edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves 
zones: 30 m 
Pendent màxima:                         10% 
Resistència al punxonament :     100kN sobre 20 cm  

Vials d�accés per als bombers 

Els vials d�aproximació han de complir les següents condicions: 
Amplada mínima lliure:       3.5 m 
Alçada mínima lliure:          4.5 m 
Capacitat portant del vial:  20 kN/m2 

Forats en façana 

Condicions que han de complir els forats en façana: 
Facilitar l�accés en façana a cada una de les plantes de l�edifici, l�alçada d�ampit respecte el nivell 
de planta a la que s�accedeix  1.20 m. 
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre 
eixos verticals de 2 forats consecutius  25 m. 

2. LÍMITS A L�EXTENSIÓ DE L�INCENDI (DB SI 1, 2, 6) 

2.1. Estructura: descripció i grau d�estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals) 

Requeriments a garantir en funció de: 
- l�alçada d�evacuació de l�edifici (h) 
- situació de plantes sobre rasant o 

plantes soterrani. 

Alçada d�evacuació de l�edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h  15m  h  28 h > 28m  

Estructura general 
R120 

(R180 si h > 28m) 
R90 R120 R180 

En escales protegides    R-30.   (no s�exigeix R a escales especialment protegides) 

Vestíbul d’independència 
 Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l�element compartidor i com a 
mínim EI2 30-C5 

Cobertes lleugeres (Gk  1kN/m²) i els 
seus suports 

   R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d�ocupants i amb h < 28 m sobre rasant 

Estructura sustentant d�elements tèxtils 
(carpes) 

   R30 (excepte quan l�element s�acrediti de classe M2 i que a l�assaig es perfora). 

2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc  

Elements verticals separadors amb 
d�altres edificis 

   EI-120 

F
A

Ç
A

N
E

S
  A la trobada amb elements 

que compartimenten sectors 
d�incendi, zones de risc 
especial alt o escales 
protegides o passadissos 
protegits. 

 EI 60 en una franja de 1.00 m d�alçada per evitar propagació vertical. 
 EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l�angle  format pel pla de les 

façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D. 
 Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d�alçada com a mínim i tota la 

façana quan tingui més de 18 m d�alçada. 

C
O

B
E

R
T

E
S

A la trobada amb elements 
que compartimenten sectors 
d�incendi o zones de risc 

 Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d�amplada mesurada 
des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d�amplada situada sobre la trobada amb la coberta.  

 Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació: 
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EDIFICIS D�ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

especial alt Horitzontal (m) >2,5 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 
Vertical (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

Materials de revestiment o 
acabat exterior, lluernaris, 
claraboies, ventilacions... 

 Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a 
menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a 
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també 
lluernaris, elements d�iluminació o ventilació. 

2.3. Sectors d�incendi : superfícies, resistència al foc del elements sectoritzadors 

Sectors d�incendi 
 

 L�establiment respecte la resta de l�edifici. 
 La caixa escènica (teatre, sala d�òpera, etc.) 
 Zones d�usos subsidiaris: 

o Residencial Habitatge (en tot cas) 
o Administratiu, Comercial i/o Docent > 500 m² 
o Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat) 

 S  2500 m² (5000 m2 amb protecció per instal·lació automàtica d�extinció). 
Excepcions: 
   Espais de públic en seients fixes (cines, teatres, auditoris, sales de congressos,... museus, 

espais de culte religiós i recintes poliesportius, firals i similars) sempre que:.  
 Estiguin compartimentats respecte altres zones mitjançant elements EI 120 
 Evacuació mitjançant sortides de planta que comuniquin, a un sector de risc mínim a 

traves de vestíbuls d�independència o bé mitjançant sortides d�edifici. 
 Materials de revestiment B-s1,do en parets i sostres i Bfl-s1 en sols 
 Densitat de carrega de foc < 200 MJ/m2 per materials de revestiment i de mobiliari fix. 
 No existeixi en aquest espai cap zona habitable 

 Espais diàfans: poden constituir un únic sector d�incendis que superi els límits de superfície 
construïda que s�estableix, sempre que almenys el 90% es desenvolupi en una planta, les seves 
sortides comuniquin directament a l�espai exterior, almenys el 75% del perímetre sigui façana i 
no existeixi sobre el recinte cap zona habitable. 

 Sectors de risc mínim : Sense limitació de superfície. 

Requeriments a garantir en funció de: 
 l�alçada d�evacuació de l�edifici (h) 
 situació de plantes sobre rasant o 
plantes soterrani. 

Alçada d�evacuació de l�edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h  15m 15  h  28m h > 28m 

Elements separadors de sectors (1) 
EI 120 

(EI 180 si h > 28) EI 90 EI 120 EI 180 

Sector de risc mínim  (2) no s�admet EI 120 

Portes de pas entre sectors 
 EI2 t -C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o 

be la quarta part quan el pas es realitzi a través d�un vestíbul previ i de dues portes. 

Caixa escènica 

 Sector d�incendi diferenciat amb elements EI 120 respecte la sala d�espectadors 
 Tancament de boca per teló EI 60; acció auto/manual (maniobra de 30 s; pressió 0,4 kN/m2) 
 Cortina d�aigua d�acció auto/manual (dins i fora de l�escenari) 
 Vestíbul d’independència en comunicacions amb la sala 

Elements d�evacuació protegits 

Escala protegida i especialment 
protegida 

Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60. 

Vestíbul d�independència 
Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència 
al foc de l�element compartidor i com a mínim EI2 30-C5. 

Ventilació o control de fums 
- Finestres o forats oberts a l�exterior de s  1 m2 a cada planta
- Per un sistema de pressió diferencial 
- Per conductes 

Finestres o forats en façana 
Distància d�elements EI < 60 en funció de l�angle  de façanes: 

  (o) 0 45 60 90 135 180 
D (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

Ascensors que comuniquen plantes de 
sectors diferents i no estan continguts 
en escales protegides. 

Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5, 
exceptuant quan es considerin dos sectors i l�inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o 
vestíbul d�independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s�eximeix de les esmentades 
mesures. 
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial. 
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Cambres, patis o conductes que 
travessen elements de 
compartimentació 

Tancament o barrera interior d�almenys la mateixa resistència al foc exigible a l�element travessat.  
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament. 
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els 
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor. 
Cal garantir la EI en els passos d�instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm2. 

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d�aplicació 

L
O

C
A

L
S

 D
E

 R
IS

C
 E

S
P

E
C

IA
L

 

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Elements estructurals R 90 R 120 R 180 

Parets i sostres EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbul d�independència - SI SI 

Portes d�entrada EI2 45-C5 EI2 30-C5 (les dues) EI2 45-C5 (les dues) 

Revestiment parets i sostres B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 

Revestiment terres BFL-s1 BFL-s1 BFL-s1 

2.5. Reacció al foc dels materials 

M
A

T
E

R
IA

L
S

 D
E

 R
E

V
E

S
T

IM
E

N
T

 En recintes protegits 
Terres                       CFL-s1 

Parets i sostres         B-s1, d0 

En recorreguts normals 
Terres                        EFL 

Parets i sostres         C-s2, d0 
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990 

En falsos sostres o terres 
elevats o aquells que, sent 
estancs, continguin 
instal·lacions susceptibles 
d�iniciar o propagar un incendi 

Terres                        BFL-s2 

Parets i sostres         B-s3, d0 

Elements decoratius i mobiliari 

 Butaques i seients fixes tapissats: 
 Tapissats: Parts 1 i 2 de la norma UNE-EN 1021:2006 

 Elements tèxtils suspesos, com telons, cortines, etc: 
 Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003  

COMPONENTS ELÈCTRICS Segons reglament específic 

3. CONDICIONS D�EVACUACIÓ D�OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5) 

O
C

U
P

A
C

IÓ
 

Densitat d�ocupació 
 
 
(persones per unitat de  
superfície útil) 

1 persona / 0,25 m2  zones per a espectadors dempeus 
1 persona / seient  zones destinades a espectadors amb seients definits en el projecte 

1 persona / 0,5 m2 
 zones destinades a espectadors asseguts amb seients sense definir 
 zones de públic en discoteques 

1 persona / 1 m2 
 zones de públic dempeus en bars, cafeteries, etc. 
 salons d�ús múltiple en edificis per congressos, hotels, etc. 

1 persona / 1,2 m2  zones de públic de �menjar ràpid� (hamburgueseries, pizzeries, etc.) 

1 persona / 1,5 m2 
 zones de públic de gimnasos sense aparells. 
 zones de públic assegut en bars, cafeteries, restaurants, etc. 

1 persona / 2 m2 

 sales d�espera, sales de lectura en biblioteques, zones d�ús públic en 
museus, galeries d�art, fires i exposicions, etc. ; vestíbuls generals, 
zones d�ús de públic en plantes de soterrani, baixa i entresòl; vestíbuls, 
vestuaris, camerinos o altres dependències similars i annexes a sales 
d�espectacles i de reunió.  

 zones de bany de piscines públiques. 

1 persona / 3 m2 
 vestuaris de piscines públiques. 
 lavabos de planta 

1 persona / 4 m2  zones d�estança pública en piscines descobertes. 
1 persona / 5 m2  zones de públic amb aparells de gimnasos. 
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EDIFICIS D�ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

1 persona / 10 m2 
 zones d�us administratiu. 
 zones de públic en terminals de transport. 
 zones de servei de bars, restaurants, cafeteries, etc. 

1 persona / 40 m²  arxius i magatzems 

Zones d’ocupació nul·la 
 Zones d�ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de 

màquines, locals per material de neteja). 

ESPAI EXTERIOR SEGUR 

 S > 0,50 m2 / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d�ocupants previstos per la sortida; 
no necessari si P<50). 

 A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais 
oberts. 

 Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers. 
 Pot ser la coberta d�edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que 

l�incendi no pugi afectar ambdós edificis. 

3.1. Elements d�evacuació 

P
O

R
T

E
S

 
P

A
S

S
O

S
 

Dimensionat 
 Capacitat: A  P / 200 
 Amplada   0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m). 

Característiques 

 Abatibles d�eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones. 
 Obertura en sentit d�evacuació si P>100 persones o bé en caixa escènica i en recinte 
 d�ocupació > 50.  
 Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d�obertura manual al seu costat. 
 Les portes automàtiques  han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten 

obertes 

 

Passos entre fileres de seients 
(Localitats) 

Localitats de seient en sales (cines, teatres, auditoris, etc.): 
 Màxim de 12 seients en fila de sortida única; pas de A  30 cm fins a 7 seients i 2,5 cm més per 

cada seient addicional. 
 En files amb sortida pels dos extrems, pas de A  30 cm fins a 14 seients i 1,25 cm més per 

cada seient addicional. Per 30 seients o més: A  50 cm. 
Cada 25 files, com a màxim, cal un passadís transversal d�amplada  1,20 m 
Localitats de seient a l�aire lliure (estadis, etc.):
 Fons de files de 0,85 m de fons, 0,40 m de seient i 0,45 m de pas (art. 28 del REP/82). 
 Passos en graderia de 1,80 m per 300 espectadors, amb un augment de 0,60 m per cada 250 

més o fracció (art. 28 del REP/82). 
 Màxim de 18 seients entre dos passos (art. 28 del REP/82).  

Cada 12 files cal un passadís transversal d�amplada  1,20 m (art. 28 del REP/82). 
Localitats de graderia per més de 3000  espectadors dempeus: 
 Pendent < 50% 
 Màxima longitud de fila: 20 m amb doble accés; 10 m amb accés per un sol extrem. 
 Màxima altura de cota respecte d�una sortida de graderia: 4 m.  

Barreres  1100 mm d�altura en pendents > 6% (davant la primera fila complint especificacions de 
SU 5) 

PASSADISSOS I RAMPES  

Passadissos i rampes no protegits: 
 Capacitat: A  P / 200  
 Amplada  1 m  (0.80 m en passeres 

d�escena i altres de P  10 persones 
habituals) 

Passadissos protegits: 
 P  3 S + 200 A 
 Amplada mínima 1,00 m (1,20 m en zones 

de públic) (0.80 m si P  10 persones, 
usuaris habituals) 

 Rampes per més de 10 persones: longitud  15 m i pendent  12% 
Excepcions per a itineraris accessibles: 
Longitud rampa < 3 m < 6 m En la resta de casos 
Pendent rampa  10%  8%  6% 

E
S

C
A

L
E

S
 

Tipologia No protegides Protegides Especialment protegides 

Evacuació descendent 

Per h  10 m Per h  20 m S�admet en tot cas 

A  P / 160 E  3 S + 160 As 

Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P 25 persones 
                                                 0,90 si P 50 persones 
                                                 1,00 si P 100 persones  

                                                                                     1,10 si P >100 persones   

Evacuació ascendent 

Per h  2.80 m 
Per P  100 fins h  6 m 

S�admet en tot cas 

A  P / (160 � 10 h) E  3 S + 160 As  
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Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P 25 persones 
                                                 0,90 si P 50 persones 

                                                   1,00 si P 100 persones 
                                                   1,10 si P >100 persones 

Vestíbul d�independència No es demana No es demana 
Des de zones de circulació. 
Espai lliure  0,5 m 

Tramades 
 Altura salvada  3.20 m. 
  3 esglaons (excepte en zones d�ús restringit). 

Esglaons  
              H = petjada 
              C = altura 

540 mm  2C + H  700 mm 
                   H   280 mm;     C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm. 
                   Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada. 
                                                                       (Tramades corbes i escales d�accés restringit a SU 1) 

Passamans 
 A un costat per alçada > 555 mm. 
 Als 2 costats si amplada lliure d�escala  1.20 m.  
 Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m. 

ELEMENTS A L�AIRE LLIURE 

PASSOS i RAMPES Capacitat: A  P / 600 -Quan aquests elements 
condueixin a espais interiors, 
es dimensionaran com 
elements interiors, excepte: 
-Quan siguin escales o 
passadissos protegits que 
només serveixin per evacuar 
les zones a l�aire lliure i 
condueixin directament a 
sortides d�edifici 
-Quan discorrin per un espai 
amb seguretat equivalent a la 
d�un sector de risc mínim 

ESCALES Capacitat: A  P / 480 

3.2. Recorreguts d�evacuació 

COMPATIBILITAT 

Per establiments integrats en edifici 
d�altre ús 

 sortides i recorreguts (no d�emergència) fins a un espai exterior segur independents de la 
resta de l�edifici. 

 Sortides d�emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.  

Excepcions per establiments integrats en centres comercials 
 de S  500m²: poden compatibilitzar amb el centre, bé la sortida habitual o la d�emergència 
 de S > 500m²: sortides d�emergència independents de zones comuns del centre. 

Altura ascendent màxima 

 4m fins a sortida de planta 
 6m fins espai exterior segur  

Excepcions:  
 Zones d�ocupació nul·la 
 Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis. 

Nombre de sortides i recorreguts* 
màxims 
 
(* Els recorreguts es poden augmentar 
un 25 % si el sector disposa d�extinció 
automàtica) 

1 sortida 

- Ocupació  100 persones 
- Recorreguts  25 m (*31,2m) o bé  50 m (*62,5m) si ocupació 

< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a 
l�aire lliure amb risc d�incendi irrellevant (terrassa, coberta 
edifici...) 

- Altura d�evacuació descendent < 28 m 
- Altura d�evacuació ascendent < 10 m   
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l�evacuació 
ascendent sigui > 2 m 

Més d�una sortida 

- Recorreguts d�evacuació < 50m (* 62,5m). excepte en espais a 
l�aire lliure sense risc d�incendi (terrasses, cobertes...)< 75 m 
- Longitud sense alternativa: longitud màxima admissible en cas 
d�una única sortida 

Més d�una sortida d�edifici 
- Quan calgui per l�ocupació de planta o bé per tenir més d�una 
escala descendent o més d�una escala ascendent. 

Locals de risc especial - Recorreguts evacuació  25m   (* 31,2m) 

Desembarcament d�escales a planta 
baixa 

- Ocupació afegida d�escala: Persones 160A 
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s�aplica en zona de risc mínim)
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FITXA D�APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  

RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s�aprova el Codi Tècnic de l�Edificació. RD 1371/2007, de 19 d�octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d�errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d�abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l�Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l�Edificació, en matèria d�accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

EDIFICIS D�ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

3.3. Senyalització i enllumenat d�emergència 

Senyalització 
- SORTIDA: En recintes > 50 m2 
- SORTIDA D�EMERGÈNCIA: totes 
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció. 

Característiques dels senyals  
UNE 23-034 

Visibles amb fallada del 
subministrament d�il·luminació 

normal 

Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-4:20031:2003, UNE 
23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons 
UNE 23035-3:2003 

Enllumenat d�emergència 
- En tots els recorreguts d�evacuació 
- En tots els recintes d�ocupació > 100 persones 

Enllumenat de abalisament - En graons i rampes d�activitats que es desenvolupin amb un baix nivell d�iluminació. 

Senyalització itineraris accessibles 

- La senyalització dels mitjans d�evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional 
d�Accessibilitat per a la mobilitat). 

- Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d�incendi alternatiu previst per a 
l�evacuació de persones amb discapacitat s�acompanyaran, a més a més, del rètol �ZONA DE 
REFUGI�. 

3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d�incendi 

Evacuació 

- En edificis amb h>10 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d�edifici 
accessible, caldrà: 

 un pas cap a un sector d�incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé 
 una zona de refugi amb: 

- 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants. 
- 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants. 

Itineraris accessibles 
La comunicació entre una zona accessible i una sortida d�edifici, una zona de refugi o un 
sector d�incendi alternatiu s�efectuarà a través d�un itinerari accessible. 

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4) 

4.1. Detecció i alarma 

Detecció d�incendi (3) Per Sc>1000 m2 

Alarma (4) 
Per ocupació > 500 persones. 
- El sistema ha de ser apte per emetre missatges de megafonia. 

4.2. Mitjans d�extinció  

Hidrants exteriors (5) 

En general: 
   -  1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m2 i 10000 m2 . 

- 1 hidrant més per cada 10000 m2 més o fracció.  
En cines, teatres, auditoris i discoteques per Sc > 500 m2 
En recintes esportius per Sc > 5.000 m2 

Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m. 

Extintors 
Capacitat 
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,  
- En zones de risc especial (6)  

Columna seca Per h > 24 m. 

Boques d�incendi equipades 
- Per Sc > 500 m2  (BIE-25) 
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45) 

Instal·lació automàtica d�extinció 

- Per h > 80 m. 
- En cuines amb potència instal·lada  50kW 
- En caixa escènica 
- En centres de transformació de RISC ALT 

Cortina d�aigua Protegint el teló de boca de la caixa escènica 

Control de fums d�incendi 
- Per ocupació > 1000 persones 
- En caixa escènica 
- En atris d�ocupació i/o sortida per > 500 persones 

Ascensor d�emergència (7) Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció) 
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FITXA D�APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  

RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s�aprova el Codi Tècnic de l�Edificació. RD 1371/2007, de 19 d�octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d�errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d�abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l�Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l�Edificació, en matèria d�accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

EDIFICIS D�ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

Senyalització de mitjans manuals p.c.i. 
UNE 23-033-1 

Visibles permanentment; característiques com a 3.3 

 
Notes: 
 
(1) Considerant l�acció del foc a l�interior del sector excepte en els sectors de risc mínim 
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q 40MJ/m² en el conjunt 
del sector i Q 50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements 
constructius com pel contingut propi de l�activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l�edifici que no tingui la consideració de 
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d�independència; d) 
tenir resolta l�evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur 
(3) El sistema inclou detectors automàtics 
(4) El sistema d�alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques. 
(5) L�hidrant en via pública ha d�estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d�abastament d�aigua 
(6) Un extintor a l�exterior del local o zona i pròxim a la porta d�accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s�instal·laran 
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l�exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt 
(7) Les característiques de l�ascensor d�emergència s�inclouen a l�annex SI A de terminologia. 
 
 

(*)  Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s�exclouen els equips situats a la coberta) 

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

En particular: 
Taller o magatzem de decorats, vestuari, etc. 

------ 100<V 200 m3 V>200 m3 

En general: 
Tallers de manteniment, 
Magatzems d�elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.) 
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc. 

100<V 200 m3 200<V 400 m3 V>400 m3 

Magatzem de residus 5<S 15 m² 15<S 30 m² S>30 m² 

Aparcament de vehicles d�una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m² En tot cas ------- ------- 

Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d�oli) 
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors

20<P 30 kW 30<P 50 kW P>50 kW 

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)  20<S 100 m² 100<S 200 m² S>200 m² 

Sales de calderes segons potència útil nominal (P) 70<P 200 kW 200<P 600 kW P>600 kW 

Sales de màquines en instal·lacions de clima 
 (segons RITE) 

En tot cas ------- ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d�amoníac ------- En tot cas ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d�halogenats P 400 kW P>400 kW ------- 

Magatzem per combustible sòlid de calefacció S 3 m² S>3 m² ------- 

Local de comptadors d�electricitat i de quadre generals de distribució En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb 
punt d�inflamació > 300 oC 

En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb dielèctric de punt d�inflamació 300 oC 
- per potència instal·lada P total: 
- per potència instal·lada en cada transformador:  

P 2520 kVA 
P 630 kVA 

2520<P 4000 kVA 
630<P 1000 kVA 

P>4000 kVA 
P>1000 kVA 

Sala de màquines d�ascensor En tot cas ------- ------- 

Sala de grups electrògens En tot cas ------- ------- 

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d�un sistema d�extinció automàtica, sigui quina 
sigui la potència instal·lada.
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II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

DG IN ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG U DEFINICIÓ URBANÍSTICA I D'IMPLANTACIÓ 

 Situació i emplaçament       s/e 
 Reportatge fotogràfic       s/e 
 
PLANTA BAIXA 
DG A DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L’EDIFICI 

 Estat actual. Planta superfícies i cotes PB    e 1.100  
 Enderroc i obra nova PB       e 1.150 
 Estat reforma. Planta superfícies i cotes PB    e 1.100 
 Estat reforma. Accessibilitat PB      e 1.100 
 Estat reforma. Fusteries i mobiliari PB     e 1.50 
 Estat reforma. Mobiliari PB (x2)      e 1.50  

DG E SISTEMA ESTRUCTURAL 

 Estructura PB        e 1.150 
 
PLANTA PRIMERA 
DG A DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L’EDIFICI 

 Estat actual. Planta superfícies P1     e 1.100  
 Enderroc i obra nova P1       e 1.150  
 Estat reforma. Planta superfícies P1     e 1.100 
 Estat reforma. Accessibilitat P1      e 1.100 
 Estat reforma. Fusteries i mobiliari P1     e 1.50 
 Estat reforma. Mobiliari P1      e 1.50 

DG E SISTEMA ESTRUCTURAL 

 Estructura P1        e 1.100 
 
PLANTA SEGONA 
DG A DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L’EDIFICI 

 Estat actual. Planta superfícies P2     e 1.100  
 Estat actual. Planta cotes P2      e 1.100 
 Estat actual. Seccions P2 (x3)      e 1.75  
 Enderroc i obra nova P2       e 1.150 
 Estat reforma. Planta superfícies i zones P2    e 1.100 
 Estat reforma. Planta cotes i esquema recorreguts sales P2  e 1.100 
 Estat reforma. Planta paviments P2     e 1.100 
 Estat reforma. Accessibilitat P2      e 1.100 
 Estat reforma. Seccions P2 (x3)      e 1.75 
 Estat reforma. Fusteries exteriors P2 (x2)     e 1.50 
 Estat reforma. Fusteries interiors i serralleria P2    e 1.50 
 Estat reforma. Mobiliari P2      e 1.50 
 Estat reforma. Mobiliari       s/e 
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DG E SISTEMA ESTRUCTURAL 

 Estructura P2        e 1.150 

DG C SISTEMES CONSTRUCTIUS 

 Estat reforma. Detalls revestiments horitzontals P2   e 1.10  
 Estat reforma. Detalls revestiments verticals P2    e 1.10 
 Estat reforma. Detalls penjat quadres i il·luminació P2   e 1.10 
 
PLANTA COBERTA 
DG A DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L’EDIFICI 

 Estat actual. Planta coberta      e 1.100  
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III. PLEC DE CONDICIONS 

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del 
CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del 
seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes 
de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real 
Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees 
que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les 
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense 
perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. 
del CTE, i comprendrà: 

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DELS SUBMINISTRES. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa 
d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà 
al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents 
documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 
inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan 
sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees 
que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment 
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les 
seves característiques aparents. 

 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que 
assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si 
s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves 
característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  
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Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en 
determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la 
reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els 
criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones 
practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en 
l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves 
modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació 
aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i 
del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat 
d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició 
dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a 
realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A 
la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que 
ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les 
entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin 
en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes 
innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 
Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les 
seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin 
establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o 
ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes 
sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents 
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions 
recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos 
estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que 
obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada 
dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En 
funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva 
construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada 
assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent 
estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització 
d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per 
qualsevol altre procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 
de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002, 
de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), 
modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 
6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 
06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. 
FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de 
revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions 
manuals, element a element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. 
Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, 
dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà 
un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la 
resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les 
proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per 
separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin 
línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona 
d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i 
simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el 
càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. 
En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
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Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre 
els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una 
quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els 
elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats 
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de 
Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, 
requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a 
mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les 
rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de 
baranes normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra 
durant la seva construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures 
provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i 
construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: 
antiguitat, característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les 
instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves 
mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament 
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i 
també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser 
afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o 
animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, 
gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun 
esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a 
aquesta en les parts no enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de 
l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis 
confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de 
la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció 
per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de 
l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos 
coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, 
així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han 
d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de 
grans quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. 
Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els 
operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions 
de quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el 
transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, 
element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la 
màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la 
màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser 
recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta 
condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun 
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a 
l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la 
D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans 
de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de 
construcció. Es descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma 
simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol 
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element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en 
quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc 
s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre 
aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, 
voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; 
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. 
Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan 
resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents 
origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements 
estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar 
incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es 
tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran 
sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables 
per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una 
sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin 
caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes 
de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al 
desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants 
per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer 
a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre 
que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es 
produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament 
controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc 
amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que 
existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra 
incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi 
vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, 
apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació 
d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran 
ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per 
l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, 
les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels 
estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que 
s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà 
l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de 
seguretat i protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: 
Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals 
o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample 
d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en 
edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària 
manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes 
sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es 
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa 
als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i 
traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de 
l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor 
Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, 
així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que 
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convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu 
trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat 
possible, en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar 
l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements 
un control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de 
clavegueró...  
  
1.1 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es 
comprovarà que no passen instal·lacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol 
s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es 
tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma 
prèvia a l’enderroc dels forjats o elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui 
necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de 
forma conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, 
sigui envà o mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, 
respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d’un nou revestiment 
al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament 
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a 
l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la 
normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de protecció col·lectiva aplicables 
com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és 
aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es 
trobin en el mateix plànol vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport 
mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i 
d’escales es durà a terme, en general, abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El 
tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i s'executarà des 
d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per 
l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o 
element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o 
elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es detectin 
desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament 
dels treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de 
comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els 
treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que 
produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o 
paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi 
d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà 
progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de soleres i 
paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i 
tinguin la necessària amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes 
s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan 
s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i mai 
puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
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1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels 
baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol 
s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es 
tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin 
els elements estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans 
mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i que 
s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar 
el forjat superior per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè 
l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests 
envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre 
sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura 
que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans 
que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot 
l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments 
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt 
d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva 
caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts 
vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi 
d’enderrocar l'element estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en 
plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En 
general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i 
aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti 
el seu maneig per una sola persona. 
 
SISTEMA ESTRUCTURA 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
1 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, 
l’estabilitat i l’aptitud al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils 
d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats directament o formant 
peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a les 
influències previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. 
Acer, mantenint, a més, la resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les 
exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi. Els tipus 
d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, 
corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al 
foc dels elements d’acer, DB HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural 
dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb 
acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials 
d’aportació de soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-
1:1997. 
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
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Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 
10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, 
HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en 
calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, 
U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la 
disposició dels forats i el seu diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels 
acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 
42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els 
acers utilitzats tindran entre 70 i 200 kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas 
d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de 
durabilitat segons UNE ENV 1090-1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu 
emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el 
seu certificat d’origen. Quan no sigui així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori 
independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o normatives de prestigi reconegut. 
(CTE-DB SE-A 12.3). 
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La 
preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material 
ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu 
treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels 
sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi 
comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els 
elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, 
s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es 
faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols 
i Plec Particular la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i 
manipular sense produir deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb 
el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les 
unions, les dimensions i els tipus de soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de 
soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components 
han d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, 
exemptes d’humitat, de fissures, d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les 
soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un 
sol cop els forats que travessin dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació 
s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per 
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coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, 
la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella 
desprès del roscat del pla de tall. La utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB 
SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat al CTE-
DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, 
començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte 
amb el formigó, han de netejar-se i no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat 
les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer són: galvanització i pintura. En el 
procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es 
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura 
d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. 
Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els requisits del fabricant. 
Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de 
donar una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la 
D.F. Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en 
contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i 
abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. 
Nivell superior del pla del pis ± 5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues 
consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. 
Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 
5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de 
taller (CTE-DB SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 
12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm 
en funció de l’alçària. Seccions amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les 
xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: 
Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements 
d'ancoratge i elements auxiliars corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els 
elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per a la completa 
execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin 
necessàries, d'acord amb la normativa vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder 
utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les 
pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
SISTEMA ENVOLVENT 
SUBSISTEMA FAÇANES   
1 OBERTURES  
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de 
lluminositat, confort, ventilació i connexió.  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància 
tèrmica (U), i factor solar (Fs) i permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada 
de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. CTE-DB SE-AE, Document Bàsic 
Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll.  
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas 
pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. 
Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb perfils conformats de 
neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
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UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
  
1.1 Fusteries exteriors    
1.1.1 Fusteries de fusta  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, d’esquadres de fusta, amb tots els seus 
mecanismes, col·locades directament sobre l’obra o bé fixades amb bastiment de base. No comprèn 
l’envidrament. 
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i 
travat a l’obra mitjançant ancoratges galvanitzats o esquadries de fusta de pes específic ≥ 450 kg/m³ i 
humitat ≤ 15%. S’hi col·locaran ribets de fusta quan disposin d’envidrament, la protecció exterior serà 
pintura, lacat o vernís. També es tindran en consideració els accessoris i les ferramentes, a l’igual que 
els junts perimetrals. 
Característiques tècniques mínimes 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, 
permeabilitat de l’aire i resistència al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria 
és amb trencament de pont tèrmic. I aniran protegides exteriorment amb pintures o vernissos.  
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els 
requeriments reglamentaris: assajos, distintius i marcatges CEE. Les esquadries no presentaran 
guerxaments, fongs ni abonyegaments i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb macles 
rígides formant angles rectes. Els canals de recollida d’aigua de condensació dels escopidors tindran les 
dimensions adequades, hi haurà n mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes, no estaran en 
contacte amb el terreny. Es protegiran contra els agents biòtics i abiòtics. Segons CTE DB SE-M punt 
3.2. 
Fases d’execució  
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del 
suport al qual estigui subjecte.  
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció 
contra l’impacte, i d’altres que mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes es segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats, si és necessari, amb els materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: 
± 2 mm/m; Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm.  
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures 
i superfícies de vidre. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense 
deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el 
bastiment. El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a 
màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de 
quedar lliures. La franquícia entre la fulla i el bastiment serà ≤ 0,2 cm.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i 
acústics vigents segons NBE-CA-88. 
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui 
l’envidrament.  
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Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent-hi en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva 
col·locació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els envidraments. S’haurà 
d’especificar si s’inclouen els bastiments de base, les pintures i els vernissos. 
ut els elements singulars d’ebenisteria, completament acabats i posats a l’obra segons especificacions de 
la D.F. 
  
SUBSISTEMA SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base 
per  un enrajolat. Capa resistent composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i 
una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està indicat. Dóna suport sobre el terreny, 
es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot 
deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega 
estàtica variable segons l'ús pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents 
tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres alleugerides. 
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, 
Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 
824/1988, RD. 1039/1991. 
Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i 
material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques 
mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, 
compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques establertes en la 
Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment 
usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les 
condicions en referència a adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció 
de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges 
superficials, làmines drenants de polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de 
matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, 
podrà ser de poliestirè expandit, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Ciment, Àrids, Malles electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de suport o per inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa 
de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol altre tipus de materials estranys. Es 
comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació 
durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és 
l'adequada s'adoptaran les mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. 
Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment) Els apilaments de les graves es 
formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. Les 
instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es 
compactaran i netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles 
expansives, ja que podrien produir-se abombaments, aixecaments i trencaments dels paviments, 
esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C 
i 40°C. 
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Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el 
terreny net i compactat. Es compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè 
sobre la sub-base. 
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix 
vindrà definit a la D.T. segons l’ús i la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla 
electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es realitzarà mitjançant el rec i es 
tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements 
separadors de poliestirè expandit que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que 
interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,  s’executaran mitjançant caixetons previstos o 
realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància 
entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària 
de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. 
També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser 
d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de 
tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es 
produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, 
s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en 
temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la 
seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota 
el sòl. En el cas que s'utilitzi com capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per 
sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la xarxa de sanejament o a qualsevol 
sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta 
connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues 
bombes d'eixugament. També farem el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs 
drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits uniformement al costat del mur 
pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre 
interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir 
l'arrossegament de fins del terreny. Han de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a 
la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior i un 
dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera 
s’acabarà mitjançant reglejat, o es deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en 
cas de solera pesada. Planor de la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats 
locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà variacions superiors a –1 cm o 
+1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de 
regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta 
de retracció: la distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta 
no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a l'especificat. 
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja 
i compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els 
criteris següents: obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es 
dedueix el 100%. 
  
SUBSISTEMA DEFENSES  
1 BARANES 
Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, 
ancorada a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes 
de risc de caiguda entre zones situades a diferent alçada. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
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Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb 
acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a 
fixació de pilastres i en baranes amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, 
etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, 
per la seva posició, quedaran protegits del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster 
reforçat amb fibra de vidre, PVC, fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de 
vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació 
de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de 
baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els 
seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del 
forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la 
vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes 
d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre 
ampits de fàbrica el gruix d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els 
baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió 
galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el contacte entre 
dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls 
pròxims a la sèrie galvànica; Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i 
oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: 
acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer 
inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de 
replanteig, es presentarà i aplomarà amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant 
punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els ancoratges es rebran directament; en cas 
de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats s'ancoraran 
mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà 
com a mínim amb dos tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra 
embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així mateix mantindran l'aplomat de la barana fins 
que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, platines o 
angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora 
dels elements resistents. La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, 
respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. 
Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Quan els 
entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces 
d'acoblament desmuntables sempre des de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix 
mitjançant segellat i engravat amb morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan 
els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin en un plànol horitzontal de la façana, 
la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a 
través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que 
produeixi el mateix efecte. 
Control i acceptació 
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Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una 
resistència i una rigidesa suficient per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del 
Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es considerarà aplicada a 1,2 m 
o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de 
protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m 
i simultàniament amb ella, una força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora 
exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i altres elements que delimitin àrees 
accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una 
longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora 
superior de l'element si aquest està situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en 
el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN. 
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 
 
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir 
la suficient resistència al foc segons la normativa del CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura, 
prenent els valors de les diferents accions i coeficients els obtinguts al DB-SE. Aquests materials poden 
ser: pintures, morters o plaques. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993. 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats 
de reacció i de resistència en front al foc. RD 312/2005. 
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI. 
Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82. 
Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació 
de locals i edificis. 
Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79. 
Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79. 
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004. 
UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. 
Parte 1: Requisitos. 
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: 
Guía para la aplicación  
  
1.1 Pintures ignífugues intumescents  
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la 
resistència i estabilitat al foc de l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
Execució 
Condicions prèvies 
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Ha de 
tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. En el revestiment no ha d'haver-hi fissures, bosses ni 
d'altres defectes, i ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclòs les no 
accessibles. S'han d'aturar els treballs quan es donguin les següents condicions : les temperatures 
inferiors a 5°C o superiors a 30°C, la humitat relativa de l'aire > 60%, la velocitat del vent > 50 km/h o 
plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h 
abans i s'han de refer les parts afectades. No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
Fases d’execució 
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és necessari, amb aplicació de les 
capes d'imprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la 
pintura d'acabat. El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del 
fabricant i l'autorització de la D.F. Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera s'ha 
d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. Aplicació successiva, amb els 
intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el 
desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en cas 
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d'incendi. La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. Ha de 
tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 
Control i acceptació 
Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al 
igual que amb la pintura d'acabat.  
Amidament i abonament 
m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T. 
 
1.2 Morters 
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals. 
Components 
Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estès sobre elements superficials 
amb mitjans manuals. Revestiment aïllant de 2 a 5 cm de gruix amb morter de ciment i perlita amb 
vermiculita, projectat sobre elements superficials o lineals. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i 
sense defectes. A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes . S'ha d'aplicar 
sobre superfícies netes. S'han de picar els elements no rugosos per tal d'afavorir l'adherència del morter. 
La temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment. 
S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu enduriment. 
No s'han d'afegir additius al producte preparat. 
Fases d’execució 
Aïllament estès amb mitjans manuals. Neteja i preparació del suport, estesa del material. La superfície 
del revestiment ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos. Toleràncies d'execució: Planor: ± 
10 mm/2 m, Aplomat: ± 10 mm/3m. 
Aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en varies capes, curat. 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport. L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i 
amb acabat rugós. Toleràncies d'execució: per gruix de 2 a 5cm entre –2 a +15 mm. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, fred i/o 
sorolls. Aquests materials poden ser rígids, semirígids, flexibles, granulars, pulverulents o pastosos. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, 
Limitació de la demanda energètica. DB HR, Protecció enfront del soroll. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002. 
Llei del soroll. Ley 37/2003. 
Contaminació acústica. RD 1513/2005. 
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 
11.05.84 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
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2.1 Rígids, semirígids i flexibles  
Components 
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre 
material), camises aïllants, aïllants semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material 
sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial, poliuretans, polietilens), fixacions: material 
d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix d’alumini, 
perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se 
segellaran convenientment. L'aïllament tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i 
dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i accessoris s'aïllaran 
preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al 
llevar-los es puguin desmuntar aquelles. 
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè 
expandit, extruït, expandit amb ranures en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, 
escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es 
poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat 
es poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de 
poliuretà, llanes de vidre i suro aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les plaques de 
poliestirè poden anar fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a 
aquests mitjançant volanderes de plàstic. 
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada 
i llana de roca a l'interior. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin 
avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del 
compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà 
realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats 
d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix 
espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE 
i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent. Aquestes 
característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o 
fracció i en formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un 
aspecte uniforme i sense defectes. El suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la 
superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. L'aïllament s'ha de protegir de la 
pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o 
d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt 
llarga. 
Fases d’execució 
Preparació de l'element (retalls, etc...) 
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En 
les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector 
de la paret. En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries 
perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), 
aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina 
plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada 
a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de 
quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de ser 
reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
Col·locació de l'element 
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar 
lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels 
límits especificats pel fabricant. 
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, 
col·locades de manera que les ranures per a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i 
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siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els resalts 
per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. 
No ha de tenir grumolls ni parts seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La 
fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com a mínim, d'haver-les col·locat. El 
procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla a 
pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície 
a revestir i quedar totalment recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles 
d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una superfície plana, sense bosses. Ha de 
quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. 
Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El 
recobriment o protecció de l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del 
temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la 
inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o de la 
D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués. 
Amidament i abonament 
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que 
siguin necessàries. 
ml de camises aïllants.  
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
SUBSISTEMA PARTICIONS 
1 ENVANS 
Paret sense missió portant.  
1.1 Envans de ceràmica  
Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a 
l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, 
Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, 
Protecció enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, 
RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-
85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, 
RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
Components 
Maons, morter i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons 
ceràmics a les obres de construcció, RL-88. La resistència a compressió dels maons massissos i 
perforats, no serà inferior a 100 Kp/cm² . La resistència a compressió dels maons buits, emprats en 
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fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². En cas de fàbrica de maó d’obra vista, serà adequat un 
morter una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a un maó R-10, o un M-16 per a un maó R-20. 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció 
per a la Recepció de Calç RC-92. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària 
màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica establertes a la Norma 
DB SE-F. Així mateix, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda, 
el ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i 
químiques que estableix la “Instrucció per a la recepció de ciments RC-03”. Els possibles additius 
incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons 
normes UNE, així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les proporcions i condicions 
previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el 
nom del fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a 
obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dins dels mínims 
establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, pel que 
fa referència a parts en volum dels seus components.  
Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les especificacions recollides 
en el Plec de Condicions corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Ciment, Aigua, Calç, Àrids, Morters i Maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats 
pel segell INCE, la D.F. podrà simplificar la recepció, comprovant únicament el fabricant, tipus i classe de 
maó, resistència a compressió en Kp/cm² , dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien de 
figurar en l'albarà i, si s’escau, en l'empaquetat. El mateix es comprovarà quan els maons subministrats 
procedeixin d'Estats membres de la Unió Europea, amb especificacions tècniques específiques, que 
garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel segell INCE. 
Execució 
Condicions prèvies 
Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells en planta. 
Es replantejarà i es col·locaran mires escairades a una distància ≤ 4m, amb marques a l'alçada de cada 
filada. Els maons s'humitejaran en el moment de la seva col·locació, regant-los abundantment i apilant-los 
perquè no degotin durant l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament la 
part de l’obra executada en les 48 hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es 
produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint la part de l’obra recentment executada. Fins 
que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran. Les fàbriques de maó es 
treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 a 40 °C. Quan el vent sigui superior a 
50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. S'ha de treballar 
sense pluges si la paret és exterior. 
Fases d’execució  
Replanteig. Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col·locació de les 
peces.  
Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin 
d'aixecar-se en diferents èpoques, en aquest cas la primera es deixarà escalonada. Les trobades de 
cantonada o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. 
Entre la filada superior de l'envà i el forjat o l’element horitzontal de trava, es deixarà una folgança de 2cm 
que s'emplenarà transcorregudes un mínim de 24 hores amb pasta de guix o amb morter de ciment. La 
trobada entre envans amb elements estructurals, es farà de manera que no siguin solidaris. Les regates 
tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits superiors a 100cm, es realitzaran per mitjà 
d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, 
cal que hi hagi un espai de 2cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai es reomplirà amb guix, 
un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver fet la paret. Si se 
sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48h abans i s'han d'enderrocar les parts 
afectades. 
Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; planor 
i horitzontalitat de les filades: ± 5 mm/2 m.  
Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en 
tota la seva altura. 
Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han 
de ser horitzontals. Les parets vistes han de tenir una coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa 
cap altra condició. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A les parets que hagin de quedar vistes, 
els junts horitzontals han d'estar rematats per la part superior, si la direcció facultativa no fixa altres 
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condicions. Les obertures han de portar una llinda resistent. L'envà o paredó de tancament i no passant, 
ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta. Les parts recentment 
executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de 
morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc 
d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació 
i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, Protecció de la fàbrica i Execució de l’envà. 
Amidament i abonament  
m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i 
aplomat, part proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, 
amidada deduint buits superiors a 1m².  
 
2 FUSTERIES INTERIORS 
Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les 
diferents dependències. També inclou el tancament d’armaris empotrats.   
2.1 Portes de fusta  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament 
sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.  
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques mínimes 
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els 
requeriments reglamentaris: assaigs, distintius i marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es 
faran amb maclatges rígids, formant angles rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat 
al terra o fixat mecànicament.  
Fases d’execució  
Presentació de la porta. 
Col·locació de la ferramenta. 
Fixació definitiva . 
Neteja i protecció. 
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al 
bastiment: ± 1 mm. Posició de la ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≥ 
0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions entre cada fulla i el 
bastiment: ≥3.  
Control i acceptació 
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La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o 
bé al reforç. La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Amidament i Abonament  
m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva 
col·locació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació dels 
bastiments, les pintures ni els vernissos. 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i 
posades a l’obra segons especificacions de la D.F. 
  
2.2 Portes tallafocs  
Portes amb resistència al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les funcions d’integritat i 
aïllament tèrmic, portes de fulles batents amb eix de gir vertical i portes de fulles corredisses. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SI; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Classificació dels productes de la construcció i els elements constructius en funció de les seves 
propietats de reacció i de resistència davant del foc. R.D. 312/2005 
UNE 
UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, clasificación y 
características. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
Components 
Porta de fusta o metàl·lica tallafocs amb reblert de material aïllant d’accionament manual o automàtic, 
bastiment de base, mecanismes i accessoris. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i per evacuació de 
més de 50persones. Per ocupants habituals amb maneta o polsador, i per ocupants no habituals barra 
antipànic segons s’estableix en normes UNE-EN 179:2003 VC1, i 1125:2003 VC1. 
Execució 
Condicions prèvies 
Durant el procés de col·locació s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la protecció contra els 
impactes i uns altres que mantinguin l'escairat fins que el bastiment quedi ben travat. Mecanismes i 
accessoris. S'ha de col·locar sobre els forats i osques preparats a les fulles de la porta. El muntatge s'ha 
de fer de manera que no es produeixi una pèrdua d'aïllament a la temperatura al voltant del pany, seguint 
les instruccions tècniques del fabricant. 
Fases d’execució 

Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts. 
Replanteig. En el forat de la situació dels elements d'ancoratge. 
Fixació. Del bastiment, de les guies i col·locació del full. 

Col·locació i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm, anivellament: ± 1 mm, aplomat: ≤3 mm (enfora) 
Control i acceptació 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i ha de tenir un 
accionament suau. Ha de quedar fixat a la fulla per mitjà de cargols. 
Portes de fulles batents. El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació (en el cas de més de 50 persones o 
locals de risc mig i alt) i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via 
d'evacuació. Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m (± 50 mm) El bastiment ha de 
quedar travat al parament amb platines d'ancoratge, 3 a cada muntant i al travesser, agafades amb 
morter. La part inferior ha d'estar encastada un mínim de 3 cm en el paviment. 
Portes de fulles corredisses. Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes 
d'accionament manual, o inclinades 
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amb una pendent cap el punt mitjà de la porta ≥ 2%, en les d'accionament automàtic, i han de ser netes. 
Els mecanismes de rodament han de ser autolubricants per tal de facilitar el desplaçament de les fulles. 
Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura total de les fulles, sense disminuir 
l'amplària real de la via d'evacuació. Els perfils tallafocs del bastiment han d'estar travats al parament 
pels tres costats, amb platines d'ancoratge a distàncies ≤ 60 cm. La guia ha de quedar sòlidament fixada 
al suport i en la posició indicada en el plànol de muntatge. 
Amidament i Abonament 
ut amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
1 CONTINUS 
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material 
d'addició, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de 
terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
Components 
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina 
d’acabat, malla electrosoldada de rodons d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i 
sistemes de fixació. 
Característiques tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, 
físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids 
minerals. 
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de 
riu, matxucat o pedrera. 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de 
dissolució: aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, 
pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura 
martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, 
pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç 
apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de material 
desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de formigó amb teixidura 
“in situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. 
No alterarà cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte 
impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, alhora que dota al formigó de major resistència a la gelada. 
Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del formigó.  
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser 
impermeable a l'aigua, resistent a la base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà 
groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. Podrà aplicar-se en superfícies 
seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. 
Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats. 
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Malla electrosoldada de rodons d'acer.  
Làmina impermeable.  
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel 
segellat de juntes, material elàstic de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o 
bandes de material metàl·lic o plàstic. 
Sistema de fixació.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Conglomerant, Àrids, Material d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, 
Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran 
una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina 
mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala 
C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions 
més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del 
forjat o solera es donarà una emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó 
continu tractat superficialment, amb morter de resines sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà 
la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls metàl·lics. En cas de 
paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es 
gratarà la superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a 
aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se 
situaran juntes de dilatació formant una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de 
juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran juntes de dilatació coincidint amb les 
de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es faci per 
bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes. 
Fases d’execució 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà 
amb espàtula dentada fins a un gruix no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest 
s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 mm.  
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a 
gruix no menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels 
junts. Col·locació del morter d’emprimació. Col·locació de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la 
malla alveolar. Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver 
esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment ha de 
ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha 
de ser plana i ha de tenir una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter 
d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat: 10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
Col·locació de l'armadura, si és el cas. Col·locació i vibratge del formigó. Realització de la textura 
superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. La superfície 
acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i 
el nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no 
superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de 
complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no 
superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres 
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè 
expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que 
coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 
6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència característica estimada 
del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del 
gruix; Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient 
d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin 
segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps 
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calorós i sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva 
formació. 
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la 
beurada de ciment sobre les juntes, regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de 
beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa de barreja de sorra i grava 
d'almenys 3 cm d'gruix col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in 
situ. Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter 
de 1,50 cm, malla electrosoldada i altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada 
aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a juntes en quadrícules de costat no 
major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter d'acabat. 
Amb aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments 
mecànics fins a gruix de 40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la 
qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. Tractat superficialment. S'aplicarà el tractament 
superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa, raspall, corró o 
pistola. De formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el 
formigó per espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o 
mitjançant un tractament superficial del formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb 
enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent desmoldejant, per a 
posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el 
formigó segueixi en estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la 
superfície amb aigua a pressió per a desincrustar l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a 
finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema airless d'alta 
pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la 
seva totalitat. 
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al 
del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o 
ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 10 mm i la seva profunditat 
igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. 
Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE 
DB HS punt 2.2.3. 
Control i acceptació 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de 
la capa d'acabat. Disposició i separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m. 
Amidament i abonament 
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de 
restes i neteja. 
m3 de volum realment executat. 
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclouen en aquests criteri les 
reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg 
de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No 
s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. 
Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que 
sigui necessari. 
  
2 PER PECES  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o 
artificial, ceràmiques o de fusta, rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus 
d'acabat. 
1 Ceràmics  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a 
lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
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UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de 
rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres 
porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola 
catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, extruït, generalment no 
esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. 
Fang cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En 
qualsevol cas les peces no estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura 
uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, 
mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o 
de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o desolidaritzar. Base de sorra 
estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir 
funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, 
per a possibilitar la col·locació amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter 
armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del 
suport. Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o 
solera de formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de 
col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o 
hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra 
de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de 
granulometria controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes 
amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar 
el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines sintètiques, 
un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment 
les juntes amb tires un material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les 
plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, 
Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran 
una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina 
mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala 
C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions 
més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es 
realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar 
l'assolellament directe i els corrents d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com 
parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample <5mm. S'han de barrejar les peces 
de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades 
com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el 
encontres d’aquest amb altres elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de 
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nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no 
excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats 
pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces 
trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts 
entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i 
han de formar una superfície plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i 
de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de 
ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb 
beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment 
no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions 
corresponents d’identificació i assaig en cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i 
Morters. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el 
rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
4 TÈCNICS  
Formació de paviment sobrealçat i registrable, mitjançant peces col·locades sobre estructura metàl·lica 
amb suports regulables. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a 
lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment. CTE-DB HR, Protecció enfront del Soroll.  
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN 12825:2002. Pavimentos elevados registrables. 
Components 
Suports. Elements on es recolzen les peces del paviment, han de ser regulables en alçada. 
Peces de paviment. Poden ser de materials variats, amb la condició que resisteixin la càrrega d’ús per la 
mida que tingui la peça.  
Acabats de paviment. Si la peça ho requereix el paviment pot tenir a més a més un acabat. 
Característiques tècniques mínimes 
Suports. Mides, regulació en alçada, material. 
Peces de paviment. Planor, mides, materials. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que 
composen el terra tècnic. 
Execució.  
Condicions prèvies 
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El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de resistir sense patir deformacions ni trencaments 
la càrrega deguda al seu ús, segons la classificació del paviment en funció de la càrrega límit, definida en 
la taula 1 de la norma UNE-EN 12825. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, 
tacades ni amb d'altres defectes superficials. Les peces han de quedar recolzades sobre l'estructura i 
l'estructura ha de recolzar sobre els suports situats en els encreuaments de la quadrícula. Ha de formar 
una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. Ha de tenir el pendent especificat en la D.T. Ha de 
complir amb els requisits de càrrega dinàmica, conductivitat electrostàtica i risc d'electrocució, definits a la 
UNE-EN 12825.  
El replanteig dels suports i la col·locació de l'estructura metàl·lica, han de ser aprovats per la D.F. 
L'estructura no ha de perjudicar els elements sobre els que es recolza. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; replanteig dels suports; col·locació dels suports; 
col·locació de l'estructura; col·locació de les peces del paviment; acabat del paviment, si es el cas. 
Fletxa màxima del paviment sotmès a la càrrega de treball. Classe A: 2,5 mm, Classe B: 3,0 mm, Classe 
C: 4,0 mm. 
Toleràncies d'execució. Planor: ± 6 mm/2 m, Nivell: ± 10 mm, Pendent: ± 0,5%. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, 
Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran 
una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina 
mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C 
en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més 
desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures. 
  
SUBSISTEMA CEL RAS 
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de 
reduir l’alçada d’un local, i/o augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o 
parts de l’estructura. El cel ras pot estar format per: plaques d'escaiola, plaques de fibres minerals o 
vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàl·liques o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els tipus de 
cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb 
sistema desmuntable amb entramat vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult. 
Normes d’aplicació 
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, 
Documents Bàsics Protecció enfront al soroll.  
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y 
escayolas. R.D 1312/1986. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
Components 
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir 
les juntes entre planxes per a cel ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i 
Elements decoratius com ara motllures. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material 
acústic incorporat, etc... Les plaques d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el 
moment de la seva col·locació. Panells metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix mínim de xapa 0,30 mm, 
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gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en 
reixeta, amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral 
o altre material absorbent acústic. Plaques de cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina 
vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà incombustible i estarà tractada contra 
la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, alumini, etc... 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini 
amb acabat anoditzat (gruix mínim 10 micres), longitudinals i transversals. 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo 
tancat en ambdós extrems, perfils metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que 
l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant pasta d'escaiola i fibres vegetals o 
sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat 
fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de 
material sintètic i dolla roscada d'acer galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de 
xapa galvanitzada. 
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, 
paletada d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria 
secundària de suspensió, i caragolam per a la subjecció de les plaques, etc,... Per a sostres registrables, 
podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a pressió, 
etc..., podent quedar vist o ocult. 
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola. 
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de 
guixos i escaioles RY-85 . 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.  
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini 
o xapa d'acer galvanitzat amb creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà 
ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer galvanitzada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Plaques d'escaiola, Guixos, Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.  
Execució 
Condicions prèvies 
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es 
traslladaran en vertical o de cantell, evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les plaques 
caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col·locació, evitant forçar-les perquè encaixin en el seu lloc. 
S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades sota forjat; les instal·lacions que hagin de 
quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte 
funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de 
persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades, abans de començar la col·locació del cel ras. 
S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o 
coure; Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer 
inoxidable. S'hauran obtingut els nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma 
indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, tals com pilars, marcs, 
etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà 
de 10 cm. 
Fases d’execució 
Replanteig del nivell del cel ras. 
Fixació dels tirants de filferro al sostre.  
Col·locació de les plaques.  
Segellat dels junts. 
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i suspensió dels 
perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. 
Col·locació dels perfils perimetrals, entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. 
Col·locació de les plaques. 
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement 
repartits per metre quadrat. La col·locació de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam 
que permetin la seva anivellació, col·locant les unions de les planxes longitudinalment en el sentit de la 
llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de fixacions 
metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble 
filferro de diàmetre mínim 0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura 
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subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les 
plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació amb canyes, 
aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o 
sintètiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran 
separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran 
amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre. 
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem 
superior a la fixació i per l'extrem inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes 
roscades que s'usin com a elements de travada, es col·locaran entre dos perfils de l'entramat, mitjançant 
maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen 
l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les distàncies que determinin 
les dimensions de les plaques i a l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de 
rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un màxim de 50 cm entre si. La 
col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de 
l'entramat. La col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment 
al perfil o, donant suport per un extrem a l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la 
suspensió es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que les plaques. 
Control i acceptació 
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la 
proporció de 80l d'aigua per cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una 
proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície 
plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de 
treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol 
altre element, es respectarà la modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà 
net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. 
Amidament i abonament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, obertures ≤ 1 m2, no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
1 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, 
millorats amb resines sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies 
capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus següents: arrebossat esquerdejat, aplicat 
directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; 
arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, 
aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir, executat amb mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la 
Instrucció per a la Recepció de ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i 
químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; 
Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. També podran 
emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 
2%. El contingut d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. 
La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les aigües potables i les 
tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua 
adequada a la consistència precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues 
minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i additius. També podrà ser de 
aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de 
fusta, plàstic o alumini lacat o anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 
Control i acceptació 
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Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents 
capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es 
fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el 
material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o 
en temps plujós quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al 
morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi 
acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran 
col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als 
paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de 
la capa base per a evitar eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha 
d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter 
i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de 
les mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres 
també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres 
ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de 
prendre’s el morter, repàs i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les 
següents especificacions: Arrebossat a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no 
serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas 
de morter projectat. Es podrà afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o 
mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el 
remolinador de gruix no inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament 
dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant amb successives capes 
fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de 
calç de dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una 
vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb el 
tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb 
morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter 
s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del 
arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat de resines sintètiques. 
S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La 
superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà 
inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats 
a fàbrica, que s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir 
aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En 
teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per 
aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters 
monocapes estan formats per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals 
silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. La D.F., 
aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les 
característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi 
aplicat una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per 
al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar 
reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el centre de el 
gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues 
capes, deixant la primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes 
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condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament 
el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti 
despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat 
reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 
mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 
mm/planta 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. 
Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver 
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no 
hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en 
paraments verticals: ≤ 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², 
es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 
m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament 
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal 
amidar també aquests paraments. 
  
2 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i 
instal·lacions, amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que 
serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat 
estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a 
galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a 
guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, 
aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura 
plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, 
pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, 
vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, 
calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es 
fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el 
material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació 
estarà anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 
ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En 
temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel 
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball 
amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es 
protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat 
amb tractament químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb 
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fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes 
adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, 
es substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà 
el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en 
els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es 
realitzarà un rascat d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la 
superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, 
guix o ciment i una mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç 
diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació 
selladora i dues mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior 
escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 
i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda 
en cas que el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en 
cas de superfícies metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans 
d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, 
s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: 
humitat, segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i 
absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials 
no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, 
anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la 
pintura, mà de fons i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
1 CALEFACCIÓ  
És la instal·lació que es fa servir per modificar la temperatura interior d’un edifici amb la finalitat 
d’aconseguir el confort desitjat. 
Normes d’aplicació  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Instalaciones de Climatización: Radiación. NTE-ICR/1975. 
UNE. corresponent a les indicacions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la 
instal·lació. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrónico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Eficiencia energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE. 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.Aparatos a gas. RD 1428/1992. 
Aplicación de la directiva relativa a los equipos de presión. Directiva 97/23/CE. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi . D 152/2002. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 909/2002/2003. 
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985. 
Normas técnicas de radiadores convectores de calefacción por fluidos y su homologación. RD 
3089/1982. 
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Rendimineto para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos o 
gaseoso. RD 275/1995, 92/42/CEE. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
1.1 Generació  
Es defineix com els elements que generen aigua calenta o aire calent per a la instal·lació de calefacció. 
Components 
Els sistemes possibles són els següents: 
Per aigua: 
Caldera domèstica. Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser 
estanques o atmosfèriques. 
Caldera multicelular. Té cossos i cremadors separats. Permet diferenciar les etapes d’escalfament i 
ajustar-les a la demanda. 
Caldera amb recuperació de calor. Aprofiten al màxim la calor del circuit de fums. 
Calderes elèctriques. Escalfen l’aigua amb l’ús de resistències. Normalment porten una massa 
acumuladora d’energia produïda en moments de menor cost de l’electricitat (tarifa nocturna). 
Dipòsits d’acumulació: Es disposarà d’un dipòsit d’acumulació que manté la temperatura del circuit per tal 
d’evitar que la caldera s’engegui. Han d’estar ben aïllats. 
Per aire: 
Equip convector. L’aire incrementa la seva temperatura al passar per un bescanviador de calor, que 
s’obté de la combustió. Conté un ventilador intern que impulsa l’aire per la part superior. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Caldera: Dimensions i potència. 
Execució 
Calderes: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs 
respectius no produeixin esforços a la connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible 
no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia 
d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns 
espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: 
± 20 mm, aplomat: <= 5%. 
Equip convector: Cal que tingui la connexió exterior de ventosa que garanteix l’aspiració d’aire i 
l’extracció dels gasos cremats. Aniran sempre col·locats en parets que donin a l’exterior. S’observaran 
detingudament les condicions de ventilació per que s’acompleixin les condicions de seguretat del local. 
Dipòsits d’acumulació: És l’element on s’emmagatzema l’aigua calenta. Abans de la seva instal·lació cal 
replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de 
que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva 
fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de 
ser roscades i amb el junt de material elàstic. 
Control i acceptació 
Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.  
Característiques i muntatge de: conductes d’evacuació de fums, calderes, terminals i termòstats. 
Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. 
Prova final d’estanquitat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de 
prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. 
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Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions enroscades o 
embridades han d'anar segellades amb cinta o junt d'estanquitat, respectivament. Un cop connectat el 
motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió elèctrica disponible d'acord amb la del cremador. 
Amidament i abonament  
ut de caldera, d’equip convector i dipòsit. 
  
1.2 Transport  
És el conjunt d’elements del sistema de transport de l’aigua calenta que es distribueix cap als emissors. 
Per aigua:  
Monotubular. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució 
es realitza amb un anell que comunica els diferents emissors.  
Bitubular. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza amb 
un tub d’anada i un tub de tornada, el retorn és directe. 
Bitubular amb retorn invertit. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La 
distribució es realitza amb un tub d’anada i un tub de tornada, el retorn és invertit. Per circuits llargs i 
separació considerable dels emissors. 
Terra radiant. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució 
es realitza sota paviment o en altres paraments.  
Components  
Tubs: Poden ser d’acer negre o coure, i de polietilè reticulat en pas per sota paviment o per cambres. 
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació de l’aigua fins a tots els emissors. 
Dipòsits d’expansió: Controla els canvis de volum que hi pot haver a l’interior del circuit. 
Purgadors: Són mecanismes situats a diferents punts del circuit per lliurar l’aire interior. Poden anar 
muntats als emissors o als tubs en punts alts de la instal·lació. 
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. 
Pot haver-hi: sondes de temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de 
dilatació i seguretat. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la unió 
dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha 
de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques 
de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les 
condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i 
no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tubs: Poden anar encastats, superficials o sota paviment. 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del 
sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment evitar el contacte 
directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o 
entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si 
han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han 
d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el 
suport al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de 
treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través d'elements estructurals s'ha 
de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de 
sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, 
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canvis de direcció i sortides es podran fer amb accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent 
servir estopes, pastes i cintes estanques. Cal preveure elements de lliure dilatació als tubs, intercalant 
lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o 
encastats aniran sota una beina de protecció. 
Terra radiant: Cada circuit ha de quedar regulat per un únic joc de vàlvules. Ha de quedar correctament 
regulat en la impulsió i en el retorn, de manera que les seves condicions de funcionament (cabal, pressió 
i temperatura) siguin les especificades al projecte. Les connexions hidràuliques han de ser estanques a 
la pressió de prova. Les connexions han d'estar fetes amb els materials i accessoris subministrats pel 
mateix fabricant, o els expressament autoritzats per aquest. Tots els elements de maniobra, control i 
connexió han de quedar visibles i accessibles per al seu manteniment. No s'han de transmetre esforços 
entre el col·lector i la resta d'elements que formen la instal·lació. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de 
protecció. 
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de 
comandament de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes 
elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. 
Circuladores: Ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia 
d'alimentació elèctrica. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions 
han de ser completament estanques. 
Dipòsits d’expansió: Ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. El dipòsit ha de quedar anivellat i 
aplomat. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten. Ha de quedar instal·lat en 
una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte. 
Purgadors: S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. Si el tub és d'acer, el 
junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, pastes o cinta. Si el tub és de coure, es disposarà una 
peça especial de llautó roscada al purgador i soldada per capilaritat al tub de coure. El seu eix principal 
ha de ser vertical. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i 
industrial. 
Control i acceptació 
Muntatge i connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, passatubs, ancoratges i distàncies 
entre suports. Col·locació i direcció dels elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. 
d’encreuament amb altres instal·lacions.  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de 
zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final d’estanquitat 
(caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, 
almenys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes 
les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el 
seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliures 
dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb 
estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la 
rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Amidament i abonament 
ml de tub i d’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, 
juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que formen la instal·lació. 
  
1.3 Emissors 
Es defineix com a emissor l’element últim de la instal·lació que ens emet calor per radiació i convecció. 
La quantitat de calor depèn del model, marca i mida de l’emissor.  
Tipus 
De columnes: són els més comuns. Els elements poden modificar la seva geometria per tal de millorar 
l’efecte convectiu entre els elements. Poden ser de ferro fos, xapa d’acer o alumini. 
De barres: són del tipus tovalloler. Es poden fer diferents formes geòmetriques. 
Plafons estrets i plans: Són de xapa d’acer i es poden col·locar verticals o horitzontals. 
Alguns d’ells poden tenir greques convectores per tal de millorar el comportament convector dels 
emissors. 
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Aeroescalfadors: Ventilador coaxial amb una bateria de bescanvi i unes lames per orientar la sortida de 
l’aire.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la unió 
dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha 
de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Execució 
Emissors de columnes, de barres i plafons: Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament. El 
radiador ha d'estar penjat amb el número de suports previstos, i pels punts previstos. El muntatge ha 
d'estar fet segons la D.T. del fabricant i dels reglaments vigents. Cal que quedi suficientment separat dels 
paraments que l'envolten, de manera que es puguin instal·lar i manipular fàcilment els accessoris 
necessaris per al seu funcionament. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser 
compatibles entre si. El radiador ha de quedar sensiblement horitzontal, recolzat sobre els suports. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat (posició vertical): ± 3 mm, (posició horitzontal): ± 3 
mm. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. No es retiraran les proteccions de 
les boques de connexió durant la col·locació del radiador. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la 
retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
Característiques tècniques mínimes. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les 
característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Aeroescalfadors: Ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. No ha d'estar mai penjat dels 
conductes de la xarxa. Les connexions amb les canonades d'aigua han de ser roscades. Les 
connexions, tant de l'aigua com la connexió elèctrica, s'han de poder fer amb facilitat un cop situat 
l'aeroescalfador en el seu lloc de treball. La distància mínima entre un aeroescalfador i matèries 
combustibles ha de ser 0,5 m si la potència del motor és superior o igual a 1 kW, i d'1 m si la potència 
nominal del motor és superior a 1 kW. L'aeroescalfador ha de quedar instal·lat en condicions de 
funcionament. 
Condicions prèvies 
Comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible. 
Control i acceptació 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu 
cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. Tota superfície 
calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva temperatura exterior és superior a 90ºC.  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de 
zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures 
dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb 
estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la 
rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Amidament i abonament 
ut dels aeroterms i dels emissors. 
  
2 CLIMATITZACIÓ  
És la instal·lació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura, el 
contingut d’humitat, el moviment i la puresa de l’aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 
Els sistemes possibles són els següents: 
Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua. 
Per la seva construcció: Partits o compactes. 
Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes. 
Per la seva disposició: Verticals o horitzontals. 
Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra. 
Mitjans: consoles, murals. 
Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split). 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
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UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la 
instal·lació. 
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 
ERR Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. 
Revestimiento termoacústico interior de conductos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos 
electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y 
medioambientales. Parte 1: Requisitos básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos 
electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales, UNE-EN 60335-2-40:1999 Seguridad de 
los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las bombas de calor 
eléctricas, los acondicionadores de aire y los deshumidificadores. 
Conductes: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 
Conductes metàl·lics: 
UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 
100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes, UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de 
chapa metálica. Pruebas de recepción. 
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 
UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977. 
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad para 
plantas einstalaciones frigoríficas. B.O.E.29; 03.02.78. 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y 
climatización. B.O.E.99; 25.04.81. 
Reixes i difusors: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
2.1 Generació 
Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal·lació. 
Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font energètica pot 
ser l’electricitat. A l’hivern el sistema pot estar connectat a una caldera generadora d’un circuit d’aigua 
calenta que dóna suport a la bomba de calor o que n’anul·la el seu funcionament a l’hivern. 
Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica pot ser 
l’electricitat. 
De coberta (roof-top): Es col·loca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire 
climatitzat al local. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
Bomba de calor: Dimensions i potència. 
Refrigeradora: Dimensions i potència. 
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De coberta (roof-top): Dimensions i potència. 
Execució 
Bomba de calor, refrigeradora i de coberta. 
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica 
del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni 
sorolls a l'estructura de suport. Tots els materials que intervenen a la instal·lació han de ser compatibles 
entre si. Les parts mòbils de l'aparell, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb 
elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació 
elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les 
instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides 
d'obra. La prova de servei ha d'estar feta. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la 
documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Un 
cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les 
connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar 
segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran 
i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les 
canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues 
parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i 
duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres 
elèctrics. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i d’aigua. 
Verificacions 
Característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha 
de realitzar mitjançant els junts adequats. Posta en marxa de la instal·lació. 
Amidament i abonament  
ut de la bomba de calor i refrigeradora. 
  
2.2 Transport  
Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de l’aparell 
generador fins a l’aparell emissor.   
Components  
Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat. 
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb protecció exterior de 
xapa si va per l’exterior. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors. 
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. 
Poden haver-hi: sondes de temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de 
dilatació i seguretat. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la unió dels 
tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer 
garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. La seva 
instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques 
de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les 
condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que 
ha de ser aprovat per la D.F. Tubs: Poden anar superficials o col·locats en safata o espai específic per 
aquest ús. Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 
paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment 
evitar el contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació 
entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar 
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convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que 
garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les 
parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No 
s'ha de soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. La canonada que, 
en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través d'elements 
estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer amb accessoris soldats o roscats, assegurant 
l’estanquitat fent servir estopes, pastes o cintes estanques. Cal preveure elements de lliure dilatació als 
tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota 
paviment o encastats aniran sota una beina de protecció.  
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament 
de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre 
o llana de roca. Si el recorregut dels tubs és exterior cal protegir l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat 
d’alumini o xapa d’acer galvanitzat. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i 
industrial seguint especificacions de la D.F. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. 
Col·locació i direcció dels elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb 
altres instal·lacions. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de 
canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de 
canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure 
dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, 
pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha 
d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Amidament i abonament 
ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, 
juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que conformen la instal·lació. 
  
2.3 Emissors  
És l’element últim de la instal·lació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament de 
l’aparell o mitjançant conductes i reixetes. 
Tipus  
De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras. 
De consola: Es col·loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a 
mida. 
Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica. 
Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer 
arribar l’aire al lloc desitjat. 
Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat. 
Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte. 
Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar 
que les característiques tècniques dels aparells corresponen a les especificades al projecte. 
Execució 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la 
D.F. Els equips han de quedar fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions 
d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls als suports. Els suports han de ser 
adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han 
de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder 
moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. 
Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. Les 
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connexions dels equips i aparells a les canonades han d'estar fetes de manera que entre la canonada i 
l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. Les connexions han de ser 
fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. Els 
conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la distància horitzontal 
i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions d'instal·lació. El muntatge s'ha de fer 
seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. Les connexions de la instal·lació 
frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema 
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems 
dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar 
preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha 
d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura 
i pressió de servei. 
Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que 
dóna servei. No s'han de transmetre esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes. 
Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° 
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. El conjunt 
acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. Conductes metàl·lics. Les unions entre conductes es fan 
per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen, 
fent-hi un doblec, a cada conducte. Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el 
suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. Si la pressió és 
superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport per sota del 
conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser 
menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura. El 
suport del conducte ha de quedar encastat a la paret o al sostre, segons quina sigui la seva situació. 
Dist. màx. suports verticals: per a conductes de fins a 2 m de perímetre: <= 8 m, per a conductes de 
perímetre superior a 2 m: <= 4 m. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes les 
unions i tots els junts han d'estar segellats. La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a 
una temperatura >= 10°C. Les unions han d'estar comprimides i a tocar. L’execució de plecs i unions per 
conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les UNE’s vigents. També han de complir aquesta 
norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó. El 
segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 
mm sobre cada peça que s'ha d'unir. El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte. 
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar 
els conductes durant les operacions de muntatge. Tots els components que conformen el conducte han 
de ser compatibles entre si. No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el 
sistema de suport. 
Reixes i difusors 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al 
bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a pressió. La reixeta recolzada sobre el 
bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable 
manualment. Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva 
part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. Si la unitat terminal d'impulsió 
permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar 
col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte la seva part inferior. La seva 
instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Abans de començar els treballs de muntatge, 
es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió 
a quadres elèctrics. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de 
canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de 
canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
Verificacions 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls 
inacceptables. Característiques de màquines i muntatge d’elements de control. 
Conductes 
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Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El conducte col·locat ha de resistir els esforços 
deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el 
funcionament.  
Reixes i  difusors 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques 
del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Amidament i abonament 
ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors. 
m² o ml, segons mides, dels conductes. 
  
3 VENTILACIÓ 
És la instal·lació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici.  
Normes d’aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, 
Protecció enfront del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
Components 
Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o conductes 
flexibles d’alumini, poliester, xapa d’acer galvanitzat i plàstic. 
Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte. 
Airejadors: Elements que es col·loquen als elements constructius per permetre l’admissió o el pas de 
l’aire. 
Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són aparells 
que forcen mecànicament la ventilació interior d’un local. 
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Conductes i reixes: Dimensions i material. 
Equips de ventilació: Dimensions i potència. 
Execució 
Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no 
han de ser rígides. Cada tram entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la 
continuïtat del conducte en cap lloc. El pas a través de sostres i les unions entre els conductes s'han de 
fer de manera no rígida. El pas a través del forjat tindrà un marge perimetral de 2 cm que s’omplirà amb 
aïllament tèrmic. La connexió entre el conducte principal i el secundari s'ha de fer amb una peça especial 
de derivació i ha de quedar >= 2,20 m per sobre de la dependència per ventilar. El tram exterior sobre la 
coberta ha de quedar protegit per un paredó de totxana. Ha de tenir l'alçària fixada en el projecte; si no 
s'especifica, ha de ser la determinada per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: replanteig: ± 10 mm, 
aplomat del conducte en una planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes 
d’extracció per a ventilació híbrida, les peces han de col·locar-se tenint compte de l’aplomat, podent-se 
admetre una desviació de la vertical de fins a 15º amb transicions suaus; els dos últims pisos no s'han de 
connectar al conducte principal, sinó que han de sortir directament a l'aspirador i l'alçària màxima de 
cada conducte principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de ventilació. Les obertures 
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d’extracció connectades a conductes d’extracció han de tapar-se adequadament per a evitar l’entrada de 
runes o d’altres objectes als conductes fins que es col·loquin els elements de protecció corresponents. El 
tall de les peces s'ha de fer amb una serra manual o mecànica, perpendicularment a l'eix i per l'extrem 
contrari al de la valona de connexió. Quan les peces siguin de formigó en massa o ceràmiques, s’hauran 
de rebre amb morter de ciment tipus M-5a (1:6), evitant la caiguda de restes de morter a l’interior del 
conducte i enrasant les juntes per totes dues cares. 
Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, 
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Les reixetes 
han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de 
funcionament. No han de contaminar l'aire que circula a través seu. Han d'estar formades per una xapa 
metàl·lica amb les aletes estampades. No han de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han de 
ser equidistants entre si. La forma d’expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària. 
Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de 
les seves parts deformades ni amb senyals d’haver estats sotmesos a maltractaments abans o durant la 
instal·lació. Es deixaran col·locats protegits interior i exteriorment per evitar el seu embrutiment. Si 
l’airejador disposa de qualsevol tipus de regulació, es comprovarà el seu correcte funcionament. 
Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa 
d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar que el sentit 
de gir és el que li correspon. La distància entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de, 
com a mínim, ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega i acomplir els 
requeriments indicats al CTE. L’aspirador híbrid o mecànic s’ha de col·locar aplomat i agafat al conducte 
d’extracció o al seu revestiment. El sistema de ventilació mecànica ha de col·locar-se sobre el suport de 
forma estable i utilitzant elements anti-vibratoris. Les juntes i connexions han de ser estancs i estar 
protegits per evitar l’entrada o sortida d’aire en aquest punts. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. Proves 
d’estanquitat d’unió de conductes, mesura d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central 
de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament davant la presència de fum. Posta en marxa 
manual i automàtica. 
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor elèctric, 
cal fer una prova del sentit de gir. Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la de 
l’aparell. Comprovació del cabal d’extracció dels conductes. 
Amidament i abonament  
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces especials, 
amidada la llargària instal·lada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar. 
ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc. 
  
4 IL·LUMINACIÓ  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, 
Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas 
Complementarias. Instrucción 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. 
Resolució 4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per 
a l'aplicació del REBT. Instrucció 7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 
9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la 
UNE-EN 60598-2-5 en el cas de projectors d’exterior. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
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UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
 
4.1 Interior  
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que 
reparteixen, filtren o transformen la llum emesa per una o més làmpades (d’incandescència o 
descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció de les llumeneres.  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i 
inducció. Les llumeneres podran ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor 
continu, estanques, antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la 
tensió en volts i el flux nominal en lúmens i l’índex de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància 
mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i 
muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Característiques i situació d’equips 
d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la 
seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop 
replantejada la situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els 
accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema 
d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones 
on el seu ús sigui temporal es col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran 
sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les especificacions del CTE. 
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels 
interruptors d’encesa de l’enllumenat amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades 
corresponents. 
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot 
incloure la part proporcional de difusors, gelosies o reixes. 
  
4.2 Emergència  
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la 
visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la 
visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada 
aparell d’incandescència existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà 
una làmpada. 
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en 
estat de repòs. 
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos 
casos, el restabliment de la tensió d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en 
alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora. 
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Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància 
mín. encreuament amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i 
muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques i situació d’equips d’enllumenat. 
(marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la 
seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop 
replantejada la situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els 
accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema 
d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. 
Verificacions 
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents 
punts: portes en recorreguts d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i 
trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als locals que alberguin equips generals de 
les instal·lacions de protecció contra incendis. 
La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-
se una fallida d’alimentació. Es considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% 
del seu valor nominal. 
Amidament i abonament  
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de 
comandament, la bateria d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb 
els aïllaments necessaris i petit material. 
 
SUBSISTEMA SEGURETAT 
1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i 
també la transmissió d’alarma als ocupants de l’edifici.  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat 
enfront al risc d'impacte o enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació 
inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació 
de productes. RD 1942/1993. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra 
incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.  
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
Components 
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús 
manual. 
Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa 
d’aigua a façana, columna ascendent d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament. 
Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de 
proveïment d’aigua, xarxa de canonades i Boca d’Incendi Equipada.  
Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal 
d’alarma a l’edifici. Està formada per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent. 
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Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de 
l’incendi. Està formada per: presa d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, 
tubs de distribució, columna i vàlvules.  
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.  
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la 
instal·lació de protecció i extinció d’incendis.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les 
especificades en les normes UNE corresponent a cada component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que 
coincideix allò subministrat a l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, 
qualitats i materials. 
Execució 
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha 
de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos 
a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària sobre el paviment de la part superior de 
l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. 
Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i 
muntat superficialment: l'armari ha de quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. 
Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal 
manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's. 
Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la 
reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser 
estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar 
connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament 
de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de 
quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 
300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les 
frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els 
enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del 
paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de 45mm amb tapa. Columna ascendent d’acer 
galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la 
D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de 
produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció 
i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb 
que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha 
d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través 
d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. 
Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap 
accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre 
perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els 
paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 
metres depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si 
la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la 
unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra 
s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La 
connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada 
de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar 
inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, 
horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la 
paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de 
quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha de 
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girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les 
tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La 
posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser 
estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals 
s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la 
conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, 
s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements 
estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap 
accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre 
perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els 
paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 
metres depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si 
la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la 
unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra 
s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques 
d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret. L'execució de la unitat 
d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'armari a la paret, connexió a la xarxa d'alimentació, 
col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha de ser la 
reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La vàlvula i les unions han de ser 
estanques a la pressió de treball. La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. 
L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. Els enllaços per a la connexió dels 
elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat 
sòlidament. Alçària del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 
mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta 
d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs 
i visos. Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha 
d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. Alçària des del 
paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva 
instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions es faran amb els estris 
adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum, termovelocimètrics, detectors de CO. La 
posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha de fixar 
sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els 
detectors autònoms de CO: Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt 
d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 
230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha de quedar 
encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel sistema de dos 
conductors a la xarxa que els correspon, d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instal·lació: 
posició: ± 30 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de 
comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Les 
connexions es faran amb els estris adequats. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots 
els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa elèctrica: veure capítol corresponent a 
electricitat. 
Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector 
d’incendi. Caldrà un estudi o projecte específic. 
Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de 
quedar fixat sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de 
condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la 
pressió de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. Les boques han de quedar tapades amb 
les tapes corresponents. 
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Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la 
posició indicada a la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha 
de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. La cara exterior de la placa ha 
d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla 
vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El 
parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni 
bonys a la planxa durant la col·locació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats 
existents. 
Control i acceptació 
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues i ruixadors, 
així com la seva ubicació i muntatge. Instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva 
alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i prova de funcionament dels detectors i 
de la central. 
Verificacions 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova 
d’estanquitat i resistència mecànica abans de la posta en servei. Dades de la central de detecció 
d’incendis. 
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i 
ruixadors: característiques i muntatge. 
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els tubs. 
 
2 PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció i la transmissió d’alarma contra intrusió 
als edificis. 
Normes d’aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Components 
Detectors d’infraroigs: Són aparells que detecten la presència de persones dins de l’edifici. 
Contactes: Es col·loquen a les portes i poden ser magnètics o de vibració. 
Central de seguretat: Rep la informació dels detectors i els contactes. 
Sirenes: Porta un senyal lluminós i es col·loca a l’exterior de l’edifici. 
Marcadors telefònics: Poden anar amb alimentació o sense, i poden ser programables. 
Conductors: Seran blindats i apantallats col·locats amb tub. 
Senyalització amb rètols: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les 
especificades en les normes UNE corresponents a cada component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que 
coincideix allò subministrat a l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, 
qualitats i materials. La posició dels elements ha de ser la indicada a la D.T., amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. 
Execució 
En general la base de tots els elements ha de quedar fixada sòlidament mitjançant tacs i visos. Ha 
d'estar fixada i en posició vertical i quedarà amb els costats aplomats i anivellats. 
Detectors: Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona 
que han de protegir. Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li 
correspongui, d'una central de detecció, a 24 V. La tolerància d'instal·lació serà de ± 30 mm. L'execució 
de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'aparell a la superfície, connexió a la xarxa 
elèctrica de detecció i prova de servei. 
Contactes: Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li 
correspongui, d'una central de detecció, a 24V. El contacte magnètic s'instal·larà en el costat 
corresponent a la zona protegida. L'interruptor i l'imant estaran col·locats enfrontats a una distància d'1 a 
12 mm, un sobre la part fixa i l'altre sobre la part mòbil. Si són encastats, els contactes han d'anar 
col·locats dins els forats oportuns practicats al parament. 
Central de seguretat: Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la 
zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Les toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30mm, horitzontalitat i 
aplomat: ± 3mm. 
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Sirenes: Han de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Marcadors telefònics: S'ha de muntar en un lloc de fàcil accés per a l'usuari. Estarà connectat 
perfectament a la línia telefònica. 
Conductors: La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment. El 
conductor ha de penetrar dins de les caixes de derivació i les de mecanismes. No hi ha d'haver 
empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de mecanismes. Els empalmaments 
i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019). Penetració del 
conductor dins de les caixes >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins de les 
caixes: ± 10 mm. 
Senyalització amb rètols: Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. La 
cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter 
numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, 
aplomat: ± 1 mm/15 cm. 
Control i acceptació 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. 
Conductors: Material, diàmetre i subjecció. 
Verificacions 
Secció dels conductors elèctrics i diàmetre dels tubs de protecció. 
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els conductors. 
  
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
1 ELECTRICITAT 
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia 
elèctrica. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 
842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, 
Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. 
DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de 
tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
  
1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció 
(CGP). La seva funció és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una 
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companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en 
compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la 
continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la 
companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el 
màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera 
que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la 
instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. 
Assenyala l’inici de la propietat de les instal·lacions elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de 
serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les 
normes de bona construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la 
xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte 
sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte 
les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. 
complint amb la normativa vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada 
variable adequades al diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de 
terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i 
aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord 
amb la demanda la instal·lació constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior 
dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit 
entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures 
aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la 
distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix 
punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de 
lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la caixa. 
Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: 
Connexions de tubs i caixes, segellat i ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i 
caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i 
dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.  
  
1.2 Instal·lació comunitària i interior 
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Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al 
punt de connexió a l’interior. La seva funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de 
protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els 
diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per 
avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en 
compte la normativa vigent en cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament 
electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions complementàries, així com les recomanacions de 
les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, instal·lacions 
d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de materials, etc. 
Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. 
Poden ser de coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia 
elèctrica a una instal·lació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels 
comptadors de tots els abonats d’un mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és 
protegir-les d’intensitats produïdes per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt 
ampers reactius per hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia 
general d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual 
amb l’objectiu de protegir l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra 
tots els dispositius necessaris per assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i 
tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament 
manual. Interruptor diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits 
interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment 
protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de 
tubs protectors. Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i 
commutats. Aniran encastats o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat 
reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de 
disposar de ventilació i il·luminació suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en 
funció del tipus de subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de 
projecte, documentació del fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la 
direcció facultativa durant l’execució de les obres. 
Execució 
Condicions prèvies 
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En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors 
condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar 
abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La 
seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb 
conductes aïllats per l’interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada 
o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres adequats. Es procedirà a la col·locació 
dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el 
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La 
secció dels cables serà com a mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap 
conducció ni instal·lació que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, 
incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient. El pany serà 
normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un 
local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color 
blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior connectada a la xarxa de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de 
l'entrada i a una alçada de col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m 
alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció 
contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han 
d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de 
seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als 
borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el 
parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat 
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element 
ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades 
per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: 
posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els 
elements que es col·loquin al quadre compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la 
pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. Cap part 
accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a 
pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, 
l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb 
cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest 
cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors 
han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els 
interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del 
paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat 
dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació 
individual. PIA: En el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada 
circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran 
mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a 
la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les unions 
són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, alineació: 
± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, 
pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i 
l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: 
penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al 
parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat 
al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment 
base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al 
sostre o als paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, 
etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 
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1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor 
de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han 
d'estar coberts sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre 
les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 
0,2%, 15 mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, 
sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de 
designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de 
gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació 
següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar 
muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: estesa, col·locació 
i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i 
derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per 
simple recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han 
de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar 
protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: El 
conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una 
identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No 
han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots 
els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub 
o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi 
mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el 
diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: 
Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al parament 
ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al 
projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar 
connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada 
per la direcció facultativa. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la 
xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el 
conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols. Ha 
de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat 
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element 
ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades 
en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: aplomat: ± 2% 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de 
punts i mecanismes. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. 
Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). Muntatge de 
mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu 
i dades. Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels 
components del quadre: interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i 
connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. Connexionat de 
circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; 
Encès de l’enllumenat; Circuit de força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: 
comptador, quadre, caixes de derivació, mecanismes.  
  
2 TELECOMUNICACIONS 
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Normes d’aplicació 
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal·lació. 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD.Ley 
1/98.  
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei 
de telecomunicacions per cable. D. 116/2000. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels 
senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i 
de satèl·lit. D. 117/2000. 
Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002. 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003. 
Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99. 
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003, Orden CTE/1296/2003. 
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 
21/07/2000.Nota relativa al visat de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .  
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974. 
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 
Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per 
cable als edificis. D. 172/99. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
  
2.1 Telecomunicació per cable 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable, des de la xarxa d’alimentació dels diferents operadors del servei fins a la 
presa dels usuaris. 
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, fins al 
registre d’usuari. 
Elements de connexió: 
Punt de distribució final: Interconnexió 
Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instal·lació dels serveis de televisió, telèfon, vídeo a la 
carta i vídeo sota demanda. 
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La infrastructura comú per l’accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà no incloure 
inicialment el cablejat de la xarxa de distribució. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els 
components de la instal·lació. Sobretot els que fan referència a l’annex III i en el punt 6 de l’annex IV del 
Reial Decret 279/1999, per pericons, tubs, canals, accessoris, armaris d’enllaç i punt final de la xarxa i 
presa. 
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs 
de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les 
característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han 
d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots 
els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) Els recintes d’instal·lacions que es trobin en la 
vertical de canalitzacions i desguassos es garantirà la seva protecció enfront de la humitat. Per mantenir 
la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 7 de l’annex IV del Reial 
Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projecte segons el 
número de PAU. Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades l’entrada de 
conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al mur de façana segons 
indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en 
superfície o en canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements 
de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb 
unes dimensions mínimes de 40x40x40cm. 
Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de 
l’usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat 
un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda plàstica de 5mm 
sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà 
també la unió entre el RITS i el RITI. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. 
Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates 
quedaran cobertes de morter i guix.  
Amidament i abonament 
ut pericó, elements de captació.. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  
2.2 Telefonia 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telefonia al 
públic, des de l’escomesa de la companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris 
del telèfon o xarxa digital i serveis integrats (RDSI). 
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal 
RITI, fins al registre secundari. Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la 
distribució sigui exterior. 
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Xarxa de dispersió: 
Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres 
secundaris o punt de distribució fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres d’acabament de la 
xarxa per TB+RDSI (telefonia bàsica + línies RDSI). 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa interior d’usuari: 
Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als registres 
de presa. Poden ser 1 o 2 parells. Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues, quan la 
distribució sigui exterior. 
Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés terminal. 
Regletes de connexió. 
Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l’interior de la unitat privativa. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de tots els 
components de la instal·lació. Les característiques i limitacions es complementen amb l’annex II del Reial 
Decret 279/1999, i els requisits tècnics relatius a les ICT per la connexió d’una xarxa digital de serveis 
integrats (RDSI). 
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs 
de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les 
característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han 
d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots 
els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) Per mantenir la compatibilitat 
electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 8 de l’annex II del Reial Decret 
279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projectes segons el 
número de PAU. Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades a l’entrada de 
conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al mur de façana segons 
indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en 
superfície o en canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements 
de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb 
unes dimensions mínimes de 40x40x40cm. 
Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de usuari. 
Poden ser de plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub 
guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 
20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió 
entre el RITS i el RITI. 
Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o 
muntats superficialment. La posició ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La 
caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distàncies mínimes a d’altres serveis: 5 cm. 
Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon sobre taula 
(d): 0,20 m. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. 
Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates 
quedaran cobertes de morter i guix. 
Amidament i abonament 
ut pericó i pressa. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
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IV. AMIDAMENTS 

 

 



Reforma del 2n pis de Can Trinxeria
Plaça de la Coma 16
17244 Cassa de la Selva

AMIDAMENTS Data: 23/06/21 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol K2  ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2182281 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 parets

2 9,900 3,150 31,185 C#*D#*E#*F#

3 9,900 4,370 43,263 C#*D#*E#*F#

4 2,000 5,200 3,760 39,104 C#*D#*E#*F#

5 4,600 2,900 13,340 C#*D#*E#*F#

6 4,600 3,420 15,732 C#*D#*E#*F#

7 2,000 5,800 4,200 48,720 C#*D#*E#*F#

8 2,000 6,800 3,950 53,720 C#*D#*E#*F#

9 4,600 2,950 13,570 C#*D#*E#*F#

10 2,000 5,100 3,700 37,740 C#*D#*E#*F#

11 2,000 3,600 3,900 28,080 C#*D#*E#*F#

12 0,500 2,500 1,250 C#*D#*E#*F#

13 4,600 2,750 12,650 C#*D#*E#*F#

14 4,600 3,100 14,260 C#*D#*E#*F#

15 2,000 5,100 3,600 36,720 C#*D#*E#*F#

16 2,000 3,600 3,800 27,360 C#*D#*E#*F#

17 pati exterior 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

18 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 422,694

2 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P 2a 2,600 2,550 6,630 C#*D#*E#*F#

2 2,200 2,550 5,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,240

3 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix amb acabat remolinat a les dues cares, a mà i
amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P 2a 2,300 2,550 5,865 C#*D#*E#*F#

2 PB 2,000 2,700 5,400 C#*D#*E#*F#

3 2,200 2,700 5,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,205

4 K2135111 m3 Enderroc de paret de maçoneria, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/06/21 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P 2a

2 obertura passos 2,050 0,500 2,800 2,870 C#*D#*E#*F#

3 2,050 0,500 3,050 3,126 C#*D#*E#*F#

4 1,300 0,500 2,800 1,820 C#*D#*E#*F#

5 daus recolçament 6,000 0,500 0,300 0,300 0,270 C#*D#*E#*F#

6 passos i daus 1,000 0,550 2,750 1,513 C#*D#*E#*F#

7 1,600 0,550 0,300 0,264 C#*D#*E#*F#

8 1,300 0,550 2,750 1,966 C#*D#*E#*F#

9 1,900 0,550 0,300 0,314 C#*D#*E#*F#

10 1,300 0,550 2,750 1,966 C#*D#*E#*F#

11 1,900 0,550 0,300 0,314 C#*D#*E#*F#

12 4,000 0,300 0,550 3,000 1,980 C#*D#*E#*F#

13 PB 1,400 0,550 2,350 1,810 C#*D#*E#*F#

14 2,000 1,500 0,650 2,350 4,583 C#*D#*E#*F#

15 0,300 0,650 2,350 0,458 C#*D#*E#*F#

16 2,000 0,300 0,550 0,300 0,099 C#*D#*E#*F#

17 4,000 0,300 0,650 0,300 0,234 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,587

5 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P 2a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P 2a 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

7 K21A1012 u Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera amb porticons, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P 2a 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 K2183721 m2 Arrencada d'aplacat de fusta sobre llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/06/21 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 0,800 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 0,700 1,000 0,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,100

9 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P 2a 3,000 4,600 1,200 16,560 C#*D#*E#*F#

2 9,600 2,100 20,160 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,720

10 K219D4B3XMP m2 Enderroc de paviment de rajola ceràmica , amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P 2a 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

11 K219D4B2XMP m2 Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica , amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P 2a 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

12 K2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 morter repicat parets 1,350 422,690 0,030 17,119 C#*D#*E#*F#

2 paredó de 10 1,350 12,240 0,120 1,983 C#*D#*E#*F#

3 paret de 15 1,350 17,200 0,170 3,947 C#*D#*E#*F#

4 paret de paredat 1,350 23,590 31,847 C#*D#*E#*F#

5 full i bastiment porta 1,350 4,000 0,120 0,648 C#*D#*E#*F#

6 full i bastiment finestra o balconera 1,350 11,000 0,150 2,228 C#*D#*E#*F#

7 full i bastiment finestra o balconera
amb

8 porticons 1,350 5,000 0,200 1,350 C#*D#*E#*F#

9 aplacat fusta 1,350 4,100 0,030 0,166 C#*D#*E#*F#

EUR
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10 paviment morter 1,350 36,720 0,040 1,983 C#*D#*E#*F#

11 paviment rajola 1,350 90,000 0,040 4,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,131

13 K2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0.19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 full i bastiment porta 1,350 4,000 0,120 0,648 C#*D#*E#*F#

2 full i bastiment finestra o balconera 1,350 11,000 0,150 2,228 C#*D#*E#*F#

3 full i bastiment finestra o balconera
amb

C#*D#*E#*F#

4 porticons 1,350 5,000 0,200 1,350 C#*D#*E#*F#

5 aplacat fusta 1,350 4,100 0,030 0,166 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,392

14 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 morter repicat parets 1,350 422,690 0,030 17,119 C#*D#*E#*F#

2 paredó de 10 1,350 12,240 0,120 1,983 C#*D#*E#*F#

3 paret de 15 1,350 17,200 0,170 3,947 C#*D#*E#*F#

4 paret de paredat 1,350 23,590 31,847 C#*D#*E#*F#

5 teula 1,350 14,400 0,030 0,583 C#*D#*E#*F#

6 paviment morter 1,350 36,720 0,040 1,983 C#*D#*E#*F#

7 paviment rajola 1,350 90,000 0,040 4,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,322

15 K213511XMP ut Formació de forat en paret de maçoneria per a pas instal.lacions (300*200 i d. 400 mm), amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i arranjament una vegada col.locats els conductes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol K4  ESTRUCTURES

1 K4475111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Inclou part proporcional estintolament forjat i dintell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 P 2a

2 HEB 240 passos portes

3 4,000 1,500 83,200 499,200 C#*D#*E#*F#

4 2,000 1,600 83,200 266,240 C#*D#*E#*F#

5 2,000 1,700 83,200 282,880 C#*D#*E#*F#

6 P baixa C#*D#*E#*F#

7 IPN 340 1,000 2,550 68,100 173,655 C#*D#*E#*F#

8 1,000 3,600 68,100 245,160 C#*D#*E#*F#

9 HEB 160 4,000 2,900 42,600 494,160 C#*D#*E#*F#

10 HEB 180 3,000 1,800 51,200 276,480 C#*D#*E#*F#

11 mermes 5% 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.349,775

2 K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
fabricat a obra amb sacs de formigó sec ,abocat manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P 2a

2 passos portes 6,000 0,500 0,300 0,300 0,270 C#*D#*E#*F#

3 P baixa 8,000 0,500 0,300 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,630

3 E4D1U010 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de tauler de fusta per a daus recolzament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 daus recolzament 14,000 1,200 0,300 5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,040

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol K5  COBERTES

1 E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 porxo 3,200 2,200 7,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,040

2 E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 5 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 porxo 3,200 2,200 7,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,040
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3 K5ZR1G0U m Neteja i rejuntat  juntes canal d'acer  galvanitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol K6  TANCAMENTS I DIVISÒRIS

1 E614D72E m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria II, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P 2a h

2 hall C#*D#*E#*F#

3 d'envà existent a sostre 3,800 1,500 5,700 C#*D#*E#*F#

4 0,400 1,500 0,600 C#*D#*E#*F#

5 0,400 1,500 0,600 C#*D#*E#*F#

6 1,100 1,500 1,650 C#*D#*E#*F#

7 altres 1,200 2,530 3,036 C#*D#*E#*F#

8 0,500 2,530 1,265 C#*D#*E#*F#

9 1,500 2,530 3,795 C#*D#*E#*F#

10 2,000 2,530 5,060 C#*D#*E#*F#

11 2,300 2,530 5,819 C#*D#*E#*F#

12 5,000 2,530 12,650 C#*D#*E#*F#

13 1,800 2,530 4,554 C#*D#*E#*F#

14 2,300 2,530 5,819 C#*D#*E#*F#

15 0,800 2,530 2,024 C#*D#*E#*F#

16 2,600 2,530 6,578 C#*D#*E#*F#

17 5,200 3,750 19,500 C#*D#*E#*F#

18 5,200 3,750 19,500 C#*D#*E#*F#

19 9,600 4,400 42,240 C#*D#*E#*F#

20 9,600 3,100 29,760 C#*D#*E#*F#

21 2,000 0,800 3,200 5,120 C#*D#*E#*F#

22 PB 2,000 2,700 5,400 C#*D#*E#*F#

23 2,500 2,700 6,750 C#*D#*E#*F#

24 P 1a

25 zona jutjat de Pau 5,130 3,700 18,981 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,401

2 K4F22L57 m3 Paret estructural per a revestir de 50 cm de gruix, de maó massís d'elaboració mecànica, HD, R-10, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM
I, de dosificació 1:5 (7.5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la
paret de 4 N/mm2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tapiat passos 0,800 0,550 0,700 0,308 C#*D#*E#*F#

2 1,000 0,550 2,050 1,128 C#*D#*E#*F#

3 2,100 0,550 2,850 3,292 C#*D#*E#*F#

4 1,000 0,550 1,100 0,605 C#*D#*E#*F#

5 1,000 0,550 1,150 0,633 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,966

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol K7  IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS

1 K7C9P901 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 70 mm de gruix,
col·locada sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dins fals sostre

2 porxo 2,200 3,200 7,040 C#*D#*E#*F#

3 hall 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#

4 2,400 3,000 7,200 C#*D#*E#*F#

5 6,200 1,400 8,680 C#*D#*E#*F#

6 1,900 2,000 3,800 C#*D#*E#*F#

7 3,200 4,100 13,120 C#*D#*E#*F#

8 3,900 1,700 6,630 C#*D#*E#*F#

9 inclinat 9,300 5,000 46,500 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,570

2 K71363MK m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-3 segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de densitat
superficial 4.2 kg/m2 formada per làmina de quitrà modificat amb polímers LAM-3-NA, col·locada sobre capa
separadora amb geotèxtil

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 porxo 2,000 3,800 3,000 22,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,800

3 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 HEB 240

3 2,000 1,700 1,440 4,896 C#*D#*E#*F#

4 4,000 1,400 1,440 8,064 C#*D#*E#*F#
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5 2,000 1,600 1,440 4,608 C#*D#*E#*F#

6 IPN 340 1,000 2,550 1,230 3,137 C#*D#*E#*F#

7 1,000 3,600 1,230 4,428 C#*D#*E#*F#

8 HEB 160 4,000 2,900 0,960 11,136 C#*D#*E#*F#

9 HEB 180 3,000 1,800 1,080 5,832 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,101

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol K8  REVESTIMENTS

1 K81112A0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 parets P 2a

2 9,900 3,150 31,185 C#*D#*E#*F#

3 9,900 4,370 43,263 C#*D#*E#*F#

4 2,000 5,200 3,760 39,104 C#*D#*E#*F#

5 4,600 2,900 13,340 C#*D#*E#*F#

6 4,600 3,420 15,732 C#*D#*E#*F#

7 2,000 5,800 4,200 48,720 C#*D#*E#*F#

8 2,000 6,800 3,950 53,720 C#*D#*E#*F#

9 4,600 2,950 13,570 C#*D#*E#*F#

10 2,000 5,100 3,700 37,740 C#*D#*E#*F#

11 2,000 3,600 3,900 28,080 C#*D#*E#*F#

12 0,500 2,500 1,250 C#*D#*E#*F#

13 4,600 2,750 12,650 C#*D#*E#*F#

14 4,600 3,100 14,260 C#*D#*E#*F#

15 2,000 5,100 3,600 36,720 C#*D#*E#*F#

16 2,000 3,600 3,800 27,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 416,694

2 K8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB

2 2,000 2,000 2,700 10,800 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,500 2,700 13,500 C#*D#*E#*F#

4 repassos varis 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

5 P 1a

6 zona jutjat de Pau 2,000 5,150 3,700 38,110 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 107,410

3 K8449300 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 porxo 2,200 3,200 7,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,040

4 K8445260 m2 Cel ras inclinat continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora
afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una
alçària de cel ras de  mes de 3 m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 inclinat aula formació 9,300 5,000 46,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,500

5 E8981BB0 m2 Pintat de fusteria de fusta, a l'esmalt sintètic color verdos semblant a l'existent, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E01 amb porticons 12,000 1,250 1,650 24,750 C#*D#*E#*F#

2 E02 amb porticons 4,000 0,950 1,450 5,510 C#*D#*E#*F#

3 E03 amb porticons 8,000 1,100 2,150 18,920 C#*D#*E#*F#

4 E04 2,000 0,600 0,800 0,960 C#*D#*E#*F#

5 E05 2,000 0,600 0,950 1,140 C#*D#*E#*F#

6 E06 2,000 1,100 1,450 3,190 C#*D#*E#*F#

7 E07 2,000 1,500 2,950 8,850 C#*D#*E#*F#

8 E08 2,000 1,100 2,400 5,280 C#*D#*E#*F#

9 E09 2,000 1,200 2,400 5,760 C#*D#*E#*F#

10 E10 2,000 2,300 2,400 11,040 C#*D#*E#*F#

11 I06 2,000 0,850 1,250 2,125 C#*D#*E#*F#

12 I01 4,000 0,900 2,200 7,920 C#*D#*E#*F#

13 I04 2,000 1,250 2,600 6,500 C#*D#*E#*F#

14 I05 2,000 0,900 2,600 4,680 C#*D#*E#*F#

15 I02 2,000 0,900 2,600 4,680 C#*D#*E#*F#

16 I03 2,000 1,100 2,600 5,720 C#*D#*E#*F#

17 VI01 2,000 1,600 0,500 2,600 4,160 C#*D#*E#*F#

18 VI02 2,000 1,600 0,500 2,350 3,760 C#*D#*E#*F#

19 VI03 2,000 2,800 0,500 2,350 6,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,525

6 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat
Inclou pintat instal.lacions
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB

2 2,000 2,500 2,700 13,500 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,500 2,700 13,500 C#*D#*E#*F#

4 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#

5 P 1a zona jutjat de Pau 2,000 5,150 3,700 38,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,110

7 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat
Inclou pintat instal.lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 hall 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#

2 2,400 3,000 7,200 C#*D#*E#*F#

3 6,200 1,400 8,680 C#*D#*E#*F#

4 1,900 2,000 3,800 C#*D#*E#*F#

5 3,200 4,100 13,120 C#*D#*E#*F#

6 3,900 1,700 6,630 C#*D#*E#*F#

7 porxo 2,200 3,200 7,040 C#*D#*E#*F#

8 PB

9 per conductes aire 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 tabica 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,070

8 K898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 parets pati exterior 11,200 2,000 22,400 C#*D#*E#*F#

2 0,500 2,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 2,100 2,000 4,200 C#*D#*E#*F#

4 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 3,400 4,200 14,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,880

9 K898K2A1 m2 Pintat de parament inclinat, amb pintura plàstica color clar amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat.
Inclou pintat instal.lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cel ras inclinat 9,300 5,000 46,500 C#*D#*E#*F#

2 solera coberta i bigues 4,600 9,200 42,320 C#*D#*E#*F#

3 4,700 9,200 43,240 C#*D#*E#*F#

4 4,600 13,300 61,180 C#*D#*E#*F#
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5 46,000 4,600 0,500 105,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 299,040

10 K81126D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4,
remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 varis brancals 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

2 pati exterior 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

11 K87715AT m2 Rejuntat de parament vertical de maçoneria, amb morter amb additius de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7
amb colorant, elaborat a l'obra, buidat i neteja del material dels junts i protecció dels junts amb cinta adhesiva.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,300 4,300 9,890 C#*D#*E#*F#

2 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,890

12 K877S00T ml Consolidació d'esquerdes estructurals reforçant-les amb grapes d'acer inoxidable revestides amb morter de calç
i càrrega àrida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#

5 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,400

13 K8785310 m2 Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid
fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb
equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 parets pati exterior 11,200 2,000 22,400 C#*D#*E#*F#

2 0,500 2,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 2,100 2,000 4,200 C#*D#*E#*F#

4 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 3,400 4,200 14,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,880

14 K898MHXMP m2 Pintat de parament vertical amb pintura de terra acabat de gra obert texturitzat de Fetdeterra o equivalent , amb
una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat.
Inclou pintat instal.lacions
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P 2a

2 sales 2,000 6,800 3,570 48,552 C#*D#*E#*F#

3 2,000 5,800 3,750 43,500 C#*D#*E#*F#

4 4,600 2,630 12,098 C#*D#*E#*F#

5 4,600 2,970 13,662 C#*D#*E#*F#

6 2,000 5,000 3,200 32,000 C#*D#*E#*F#

7 2,000 3,800 3,300 25,080 C#*D#*E#*F#

8 4,600 2,530 11,638 C#*D#*E#*F#

9 4,600 2,720 12,512 C#*D#*E#*F#

10 2,000 5,000 3,200 32,000 C#*D#*E#*F#

11 2,000 3,800 3,300 25,080 C#*D#*E#*F#

12 4,600 2,510 11,546 C#*D#*E#*F#

13 4,600 2,690 12,374 C#*D#*E#*F#

14 8,600 3,710 31,906 C#*D#*E#*F#

15 8,600 2,530 21,758 C#*D#*E#*F#

16 2,000 4,800 3,150 30,240 C#*D#*E#*F#

17 hall 2,000 3,600 2,500 18,000 C#*D#*E#*F#

18 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

19 6,000 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#

20 2,000 0,600 2,500 3,000 C#*D#*E#*F#

21 1,500 2,500 3,750 C#*D#*E#*F#

22 2,000 1,700 2,500 8,500 C#*D#*E#*F#

23 7,000 2,500 17,500 C#*D#*E#*F#

24 2,200 2,500 5,500 C#*D#*E#*F#

25 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

26 2,000 1,300 2,500 6,500 C#*D#*E#*F#

27 0,400 2,500 1,000 C#*D#*E#*F#

28 2,200 2,500 5,500 C#*D#*E#*F#

29 4,800 2,500 12,000 C#*D#*E#*F#

30 1,700 2,500 4,250 C#*D#*E#*F#

31 2,300 2,500 5,750 C#*D#*E#*F#

32 0,600 2,500 1,500 C#*D#*E#*F#

33 2,000 2,500 2,500 12,500 C#*D#*E#*F#

34 porxo 2,300 2,500 5,750 C#*D#*E#*F#

35 2,800 2,500 7,000 C#*D#*E#*F#

36 3,000 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#

37 entrada 3,200 2,500 8,000 C#*D#*E#*F#

38 2,000 0,600 2,500 3,000 C#*D#*E#*F#

39 2,200 2,500 5,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 530,946

15 P811-H7RD m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4,
elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 parets P 2a

2 9,900 3,150 31,185 C#*D#*E#*F#

3 9,900 4,370 43,263 C#*D#*E#*F#

4 2,000 5,200 3,760 39,104 C#*D#*E#*F#

5 4,600 2,900 13,340 C#*D#*E#*F#

6 4,600 3,420 15,732 C#*D#*E#*F#

7 2,000 5,800 4,200 48,720 C#*D#*E#*F#

8 2,000 6,800 3,950 53,720 C#*D#*E#*F#

9 4,600 2,950 13,570 C#*D#*E#*F#

10 2,000 5,100 3,700 37,740 C#*D#*E#*F#

11 2,000 3,600 3,900 28,080 C#*D#*E#*F#

12 0,500 2,500 1,250 C#*D#*E#*F#

13 4,600 2,750 12,650 C#*D#*E#*F#

14 4,600 3,100 14,260 C#*D#*E#*F#

15 2,000 5,100 3,600 36,720 C#*D#*E#*F#

16 2,000 3,600 3,800 27,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 416,694

16 P846-9JOB m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada
(BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB

2 per conductes aire 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 tabica 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol K9  PAVIMENTS

1 E9U7U110 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix,esmaltat, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs
d´expansió i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
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3 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 P 2a 12,600 12,600 C#*D#*E#*F#

6 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

7 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

8 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#

9 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

10 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

11 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

13 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#

14 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

16 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#

17 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

18 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

19 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#

20 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#

21 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#

22 8,600 8,600 C#*D#*E#*F#

23 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#

24 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#

25 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

26 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#

27 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

28 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#

29 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

30 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

31 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

32 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

33 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#

34 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

35 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

36 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#

37 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

38 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

39 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

40 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

41 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

42 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#

43 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

44 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
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45 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#

46 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

47 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

48 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

49 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

50 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

51 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#

52 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#

53 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

54 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

55 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#

56 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#

57 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

58 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

59 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

60 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

61 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

62 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

63 P 1a zona jutjat de Pau 2,000 4,400 8,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,600

2 E938P015 m2 Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 15 cm d'alçària, incloses les peces especials

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P 2a

2 recrescut sales 8,800 4,600 40,480 C#*D#*E#*F#

3 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

4 PB C#*D#*E#*F#

5 2,000 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,880

3 E938P025 m2 Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 25 cm d'alçària, incloses les peces especials

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P 2a

2 recrescut sales 12,600 4,600 57,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,960

4 K45C18H4 m3 Formigó per soleres alleugerides, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba, inclou fibres polipropilè,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P 2a

2 sobre cavity zona acabat rajola 2,000 5,000 2,400 0,060 1,440 C#*D#*E#*F#
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3 7,100 2,700 0,060 1,150 C#*D#*E#*F#

4 sobre cavity zona acabat formigó polit 8,800 4,600 0,090 3,643 C#*D#*E#*F#

5 1,000 0,600 0,090 0,054 C#*D#*E#*F#

6 12,600 4,600 0,090 5,216 C#*D#*E#*F#

7 -1,000 5,000 2,400 0,090 -1,080 C#*D#*E#*F#

8 -1,000 7,100 2,700 0,090 -1,725 C#*D#*E#*F#

9 PB

10 2,000 2,400 0,090 0,432 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,130

5 K4B9DACC m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P 2a

2 solera recrescut sota cavity 8,700 4,700 40,890 C#*D#*E#*F#

3 12,600 4,600 57,960 C#*D#*E#*F#

4 1,100 0,600 0,660 C#*D#*E#*F#

5 capa compressió cavity 8,800 4,600 40,480 C#*D#*E#*F#

6 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

7 12,600 4,600 57,960 C#*D#*E#*F#

8 soleres 7 cm de gruix 8,700 4,600 40,020 C#*D#*E#*F#

9 2,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

10 5,200 9,500 49,400 C#*D#*E#*F#

11 2,000 1,300 0,500 1,300 C#*D#*E#*F#

12 PB 2,000 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 295,070

6 E9U341A1 m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 porxo 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

2 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

3 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#

4 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

5 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

6 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,450

7 E9DB1437 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 porxo 3,200 2,600 8,320 C#*D#*E#*F#

2 1,200 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,040

8 E93AF165K8W m2 Recrescuda i anivellament del suport de 30 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F7-A12 ref. P08CC110 de la serie Morters autollisants de BASF-CC segons UNE-EN 13813, aplicada
manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 hall 2,600 2,500 6,500 C#*D#*E#*F#

2 2,300 1,800 4,140 C#*D#*E#*F#

3 4,400 3,500 15,400 C#*D#*E#*F#

4 1,300 0,600 0,780 C#*D#*E#*F#

5 2,000 1,800 3,600 C#*D#*E#*F#

6 5,200 3,200 16,640 C#*D#*E#*F#

7 1,200 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#

8 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,180

9 K9EAU010 m2 Paviment de mosaic hidràulic, de color llis, de 20x20 cm , col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6
elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 2,000 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#

2 passos 1,400 0,500 0,700 C#*D#*E#*F#

3 2,500 0,650 1,625 C#*D#*E#*F#

4 2,000 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#

5 1,400 0,650 0,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,435

10 K45C18H5 m3 Formigó per soleres de gruix variable segons desnivell suport, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 soleres polides 8,700 4,600 0,070 2,801 C#*D#*E#*F#

2 2,000 0,500 0,070 0,070 C#*D#*E#*F#

3 5,200 9,500 0,070 3,458 C#*D#*E#*F#

4 2,000 1,300 0,500 0,070 0,091 C#*D#*E#*F#

5 -2,000 5,000 2,400 0,070 -1,680 C#*D#*E#*F#

6 2,000 5,000 2,400 0,040 0,960 C#*D#*E#*F#

7 sota cavity per desnivells 8,700 4,700 0,050 2,045 C#*D#*E#*F#

8 12,500 4,600 0,050 2,875 C#*D#*E#*F#

9 1,100 0,600 0,050 0,033 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,653
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11 K9D11JJLXMP m2 Col.locació de rajola ceràmica recuperada, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 5,000 2,400 36,000 C#*D#*E#*F#

2 7,100 2,700 19,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,170

12 E9Z2A101XMP m2 Rebaixat i polit  semifí de paviment de formigó amb diferents pedres amb màquina refrigerada per aigua.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona solera 7 cm 8,800 4,600 40,480 C#*D#*E#*F#

2 2,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

3 5,200 9,500 49,400 C#*D#*E#*F#

4 -2,000 5,000 2,400 -24,000 C#*D#*E#*F#

5 zones cavity 8,800 4,600 40,480 C#*D#*E#*F#

6 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

7 12,600 4,600 57,960 C#*D#*E#*F#

8 -1,000 5,000 2,400 -12,000 C#*D#*E#*F#

9 -1,000 7,100 2,700 -19,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,750

13 K9Z312C1XMP m2 Tractament oleo aquos repelent antitaques, 2 capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona solera 7 cm 8,800 4,600 40,480 C#*D#*E#*F#

2 2,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

3 5,200 9,500 49,400 C#*D#*E#*F#

4 -2,000 5,000 2,400 -24,000 C#*D#*E#*F#

5 zones cavity 8,800 4,600 40,480 C#*D#*E#*F#

6 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

7 12,600 4,600 57,960 C#*D#*E#*F#

8 -1,000 5,000 2,400 -12,000 C#*D#*E#*F#

9 -1,000 7,100 2,700 -19,170 C#*D#*E#*F#

10 zones rajola

11 3,000 5,000 2,400 36,000 C#*D#*E#*F#

12 7,100 2,700 19,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 189,920

14 K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a enmarcat de rajola recuperada, amb tauló de fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zones paviment de rajola recuperada 6,000 5,000 0,050 1,500 C#*D#*E#*F#

2 6,000 2,400 0,050 0,720 C#*D#*E#*F#

3 2,000 7,200 0,050 0,720 C#*D#*E#*F#
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4 2,000 2,700 0,050 0,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,210

15 K4ZWGAE2XM u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre i 200 mm llargària, amb resines epoxi, sobre
suport de fàbrica de pedra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/30 cm 600,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol KA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

1 KA1D2HE5 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra aproximat de 112x157 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana, mes porticons
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E01 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 KA1D2HE6 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra aproximat de 95x202 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana, mes porticons
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E03 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 KA1D2HE7 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra aproximat de 81x130 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana, mes porticons
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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4 KA1D2HE8 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra aproximat de 48x73 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 KA1D2HE9 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra aproximat de 48x80 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana,
Inclou pintura segons color existent(verdós), ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E05 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 KA1D2HE4 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra aproximat de 137x268+16 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana, part superior de vidre i inferior opac
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E07 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 KA1D2HE3 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulles batent, per a
un buit d'obra aproximat de 106x230 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E09 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 KA1D2HE2 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batent, per a
un buit d'obra aproximat de 216x230 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 KA1D2HF4 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra aproximat de 99x134 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana.
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E06 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 KA1D2HF5 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra aproximat de 100x230 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana.
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E08 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 KA1D2HE1 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per
a un buit d'obra aproximat de 71x112 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 I06 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 KAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares
llises de DM de 6 mm de gruix  i estructura interior de fusta, col·locada.
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa rodona o semblant,
xarneres i accessoris d'acer inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB

2 I01 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 EASA21NB u Porta tallafocs de fusta, EI2-60-C5, una fulla batent, de 80x210 cm mes tarja superior fixe de 40cm, Inclou
manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa rodona o semblant, xarneres i
accessoris d'acer inoxidable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 I04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 KAQDD282 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària mes tarja supeior fixe de
40 cm , per a pintar, de cares llises de DM de 6 mm de gruix  i estructura interior de fusta, col·locada.
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa rodona o semblant,
xarneres i accessoris d'acer inoxidable
Inclou aplacat DM exterior(cara passadís) per enrasar amb aplacat de caracterçístiques Cs2, d0

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 I02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 KAQDD285 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,100 cm d'amplària i 210 cm alçària mes tarja supeior fixe de
40 cm , per a pintar, de cares llises de DM de 6 mm de gruix  i estructura interior de fusta, col·locada.
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa rodona o semblant,
xarneres i accessoris d'acer inoxidable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 I03 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 KAQDD275 u Obertura interior formada per un vidre fix i una porta de vidre (5+5), amb tarja superior de fusta , tot enmarcat
amb bastiment de fusta i tapetes de DM.
Mides  90+60 cm d'amplària i 221+29 cm alçària  , per a esmaltar
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa rodona o semblant,
xarneres i accessoris d'acer inoxidable, i sòcol de 30 cm i franja amb contrast de color de 5 cm a 150 cm
d'alçada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VI01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 KAQDD273 u Obertura interior formada per un vidre fix i una porta de vidre (5+5), tot enmarcat amb bastiment de fusta i
tapetes de DM.
Mides  90+60 cm d'amplària i 220  d' alçària  , per a esmaltar
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa rodona o semblant,
xarneres i accessoris d'acer inoxidable, i sòcol de 30 cm i franja amb contrast de color de 5 cm a 150 cm
d'alçada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VI02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 KAQDD271 u Obertura interior formada per dos vidres fixs i una porta de vidre (5+5), tot enmarcat amb bastiment de fusta i
tapetes de DM.
Mides  74+90+103 cm d'amplària i 221 cm alçària  , per a esmaltar
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa rodona o semblant,
xarneres i accessoris d'acer inoxidable, i sòcol de 30 cm i franja amb contrast de color de 5 cm a 150 cm
d'alçada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VI03 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 PAZ3-B6JO u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 1 punt de
tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 porta I04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol KC  ENVIDRAMENTS

1 KC151C02 m2 Barana exterior de vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat.
Inclou perfil perimetral d'acer inoxidable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S01 3,000 1,120 0,700 2,352 C#*D#*E#*F#

2 S02 2,000 0,950 1,050 1,995 C#*D#*E#*F#

3 S03 2,240 1,050 2,352 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,699

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol KQ  MOBILIARI

1 EQ71057G u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes, de 10 portes
batents  amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M14  475*220 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EQ71057H u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes, de 8 portes
batents  amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol projecte
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M15  380*220 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EQ71057R u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes, de 9 portes
batents  amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M02  466*75 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EQ71057S u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes, de 4 portes
batents  amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M03 208*75 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EQ71057A u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes, de 8 portes
batents  amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M04 355*75+40 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EQ71057B u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes, de 8 portes
batents mes zones intermitges de lleixes amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol
projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M05 697*75 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EQ71057C u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes, de 4 portes
batents, amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M06 260*75 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EQ71057D u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes, de 4 portes
batents, amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M07 274*75+40 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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9 EQ71057E u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes, de 10 portes
batents, amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M08 506*75+40 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EQ71057V u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes, de 8 portes
batents mes zones intermitges de lleixes amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol
projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M09 735*75 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EQ71057W u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes, de 2 portes
batents  amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M10 80*75 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EQ71057T u Taula recepciór de 178*50 +75*34 de 75/110 cm d'alçada de melamina color a escollir de 19 mm de gruix a
muntants i de 25 mm a horitzontals ,segons plànol projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P B    M01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EQ71057K u Conjunt calaixos, taula recepció, lleixes i porta batent d'aglomerat amb melamina color de 19 mm a portes i
muntants i de 25 mm a lleixes, segons plànol projecte amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució
segons plànol projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P 1a   M12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EQ71057L u Taulell recepciór de 152*80*75 de melamina color a escollir de 19 mm de gruix a muntants i de 25 mm a
horitzontals ,segons plànol projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P 2a    M13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EQ11U013XMP u Taula sales polivalents  LTS System d'Enea o semblant.Taulell d'HPL compact blanc, potes de fusta de bedoll.
Mides 100*200 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 EQ11U015XMP u Taula despatx Way  d'Enea o semblant.Taulell de melamina  blanca, potes de lacades en blanc.
Mides 160*80 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 EQ11U010XMP u Cadira Wing d'Actiu  o semblant de polipropilè color blanc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

18 EQ11U016XMP u Taula despatx Way  d'Enea o semblant.Taulell de melamina  blanca, potes de lacades en blanc.
Mides 180*80 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 EQ11U017XMP u Taula despatx Way  d'Enea o semblant.Taulell de melamina  blanca, potes de lacades en blanc.
Mides 200*80 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

20 EQ11U011XMP u Cadira despatx Lotus de Mobel Linea o semblant. Seient tapissat i respatller en reixeta blanca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

21 EQ11U014XMP u Taula despatx Way  d'Enea o semblant.Taulell de melamina  blanca, potes de lacades en blanc.
Mides 140*60 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

22 EQ11U021XMP u Cadira Spacio d'actiu de polipropilè color blanc o semblant, amb pala d'escriptura abatible de tauler fenòlic
blanc i potes metal.liques pintades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

23 EQ11U029XMP u Guia click galllery system de color blanc i 2 m. de llargada de Intermodal o equivalent, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

24 EQ11U028XMP u Penjagor Presh bloc 20 kg de color blanc de Intermodal o equivalent, col.locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

25 EQ11U027XMP u Ganxo recte de color blanc+cable d'acer inoxidable de 122 cm  de Intermodal o equivalent, col.locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

26 EQ710581 u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes, de 4 portes
batents  i fixe superior amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M11  211*115 cm 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol KV  VARIS

1 KY01U020 u Ajudes del ram de paleta a la resta d'industrials, inclou connexió desguas pati interior a baixants existents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 KY01U021 u Aplicació de les mesures de Seguratat i Salut que s'estableixin al PSS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PEKK-38H6 u Reixa model DMT-X 1000*150 colo de Madel o equivalent, instal.lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 façana posterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 400.003
Capítol 01  ELECTRICITAT
Titol 3 01  QUADRE ELÈCTRIC

1 EG140002 U Subministrament i col·locació de subquadre P2, dins armari modular aïllant tipus prisma merlin gerin o
equivalent aprovat amb porta amb reserva d'espai per a futura regulació i amb un 25% d'espai suplementari per
a ampliació de noves sortides, inclòs embarrat, comptador d'energia elèctrica, conjunt de mecanismes de
protecció tipus merlin gerin o equivalent aprovat, mecanismes de comandament i de regulació, tot segons
esquema unifilar, amb part proporcional d'accessoris i petit material, totalment instal.lat i connexionat, amb
retolació de circuits i enceses.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 400.003
Capítol 01  ELECTRICITAT
Titol 3 02  LLUMINÀRIES I MECANISMES

1 EG62B193 u Subministre i col·locació d' interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat superficialment.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 EG621G92C336 u Subministre i col·locació de commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà
ref. 30103.90 + ref. 70901.68 d'EUNEA , superfície.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

3 EG62BJ92 u Commutador de creuament, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 EG631152C9LG u Subministre i col·locació de presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A
250 V, amb tapa, preu mitjà .

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

5 EH610004 u Subministrament i col·locació de llum d'emergència de superfície de 150 lumens Daisalux Nova N3
Llum amb Cos rectangular amb aristes arrodonides que consta de una carcasa fabricada en policarbonat i
difusor en idéntic material. Conté dos lámparas fluorescents; una de emergència que només s'ilumina si falla el
suministre de xarxa, i un altre que funciona com una lluminaria normal que pot encendres o apagar-se a voluntat
mentres se li suministri tensió.

Características:

Formato: Nova
Autonomía (h): 1
Lámpara en emergencia: FL 8 W
Grado de protección: IP44 IK04
Lámpara en red: FL 8 W DLX
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Piloto testigo de carga: Led
Aislamiento eléctrico: Clase II
Dispositivo verificación: No
Puesta en reposo distancia: Si

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

6 EH2D1001 u Subministre i col·locació de lluminària suspesa amb llum directa i indirecta SYLVANIA model MINI CONTINIUM
II- DIRECT/INDIRECT.

Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

7 EH2D1000 u Subministre i col·locació de downlight LED encastat i orientable SYLVANIA model SYLFIRE LED WHITE TLT
4000K.

Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 EH12JED1 u Substitució de lluminària fluorescent per lluminària LED instal·lada a la làmpada actual.

Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

9 EHB1E337 u Llumenera estanca sense difusor ni reflector amb 1 fluorescent de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb
xassís de planxa d'acer, reactància electrònica, IP-54, muntada superficialment al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 EH2D0000 u Subministre i col·locació d'aplic de paret exterior SYLVANIA mod. VELITE WALL ADJUST BKUP o equivalent
prèvia acceptació de la DF.

Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 EH321002 u Subministre i col·locació d'aplic de paret SYLVANIA mod. LUMINA Pulse LED o equivalent prèvia acceptació de
la DF.
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Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 EG325124 m Subministre i col·locació de cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació
ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

2 P02 800,000 800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 890,000

13 EG325134 m Subministre i col·locació de cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació
ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P02 560,000 560,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 560,000

14 EG151512 u Subministre i col·locació de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció
normal, muntada superficialment
Totalment instal·lat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 P02 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

15 EG222715 m Subministre i col·locació de tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort
Totalment instal·lat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 P02 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

16 EG222815 m Subministre i col·locació de tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort
Totalment instal·lat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 P02 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

17 EG220000 m Subm. i col. de tub REFLEX de Ø ext. 20 mm., amb p.p. de grapes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P02 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

18 EG220001 m Subm. i col. de tub REFLEX de Ø ext. 25 mm., amb p.p. de grapes.
Totalment instal·lat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P02 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

19 EHPL2199 u Subministre i col·locació de projector orientable LED de 6W, ERCO model POLLUX, muntat a carril

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

20 EHPL0000 u Subministre i col·locació de carril electrificat ERCO (bLANC) 1 metre linial.

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

Obra 01 PRESSUPOST 400.003
Capítol 01  ELECTRICITAT
Titol 3 03  PUNTS DE TREBALL

1 EG610001 u Caixa per a la centretralització de funcions en el lloc de treball de superfície de material termoplàstic lliure
d'halògens 3 columnes amb capacitat per a 2 mecanismes de modul ample cadascuna, inclosos els bastidors
per al muntatge de mecanismes i els accesoris d'acabat necessaris, de color blanc polar per empotrar per
empotrar.

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

2 EG2A1902 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P01 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

3 EG631EA3 u Presa de corrent schucko de tipus modular de modul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T) de
10/16 a 250 V amb tapa de seguretat girada 45º de color blanc. REF U3.067.18 de la serie UNICA SYSTEM de
UNEA.
Inclou instal·lació
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AMIDAMENT DIRECTE 18,000

4 EG631EA4 u Presa de corrent schucko de tipus modular de modul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T) de
10/16 a 250 V amb tapa de seguretat girada 45º de color vermell. REF U3.067.03 de la serie UNICA SYSTEM
de UNEA.
Inclou instal·lació

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

5 EG631EB5 u Presa de dades doble de tipus modular de modul ample doble, amb conector RJ45 categoria 5E UTP amb tapa
de  de color blanc. REF U3.478.18 de la serie UNICA SYSTEM de UNEA.
Inclou instal·lació

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Obra 01 PRESSUPOST 400.003
Capítol 02  VENTILACIÓ

1 EEC40000 u Subministre i col·locació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1500 m3/h de cabal
màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 200 W cada un, amb 2 filtres a aspiració
classes F-7 i F-8, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei,
d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EEC40001 u Subministre i col·locació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 3900 m3/h de cabal
màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 200 W cada un, amb 2 filtres a aspiració
classes F-7 i F-8, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei,
d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EEK1170 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a conductes circulars amb aletes orientables individualment i
paral·leles a la dimensió menor sèrie BMC+SD (T) M9006 dim. 400x75, construïda en acer galvanitzat i acabat
lacat color gris M9006 amb regulador-captador d'aire, construït en acer galvanitzat SD, fixació amb cargols
visibles (T).

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 EEK1171 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a conductes circulars amb aletes orientables individualment i
paral·leles a la dimensió menor sèrie BMC+SD (T) M9006 dim. 400x125, construïda en acer galvanitzat i acabat
lacat color gris M9006 amb regulador-captador d'aire, construït en acer galvanitzat SD, fixació amb cargols
visibles (T).
Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

5 EEK1172I u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a conductes circulars amb aletes orientables individualment i
paral·leles a la dimensió menor sèrie BMC+SD (T) M9006 dim. 500x125, construïda en acer galvanitzat i acabat
lacat color gris M9006 amb regulador-captador d'aire, construït en acer galvanitzat SD, fixació amb cargols
visibles (T).

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 EEK1172J u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a conductes circulars amb aletes orientables individualment i
paral·leles a la dimensió menor sèrie BMC+SD (T) M9006 dim. 600x125, construïda en acer galvanitzat i acabat
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lacat color gris M9006 amb regulador-captador d'aire, construït en acer galvanitzat SD, fixació amb cargols
visibles (T).

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 EE510000 m2 Subministrament i col·locació de panell PIR-ALU® 30/35:
Subm. i col. de conducte fabricat amb panell d'espuma de Poliisocianurato (PIR) amb 35 kg/m3, espesor
30mm, recobert per ambdues cares amb alumini gofrat pur de 60 µm.

S'inclou part proporcional de colzes, pantalons, derivacions, altres peces, accessoris i suports formats per perfil
galvanitzat i varilles M-6.

AMIDAMENT DIRECTE 95,000

8 EE443AS3 m Tubo flexible con conducto circular de aluminio+espiral de acero perforado+fibra de vidrio con aluminio
reforzado, de 100 mm de diámetro sin espesor definido, colocado

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

9 EEK1174 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paralel·les a la
cota major sèrie AMT-AN+SP+CM (S) AA dim.400x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb
regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i
marc de muntatge CM.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 EEK1175 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie
DMT-AR+SP+CM (S) AA dim. 500x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal
d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge
CM.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 EEK1176 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paralel·les a la
cota major sèrie AMT-AN+SP+CM (S) AA dim.100x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb
regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i
marc de muntatge CM.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 EEK1177 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie
DMT-AR+SP+CM (S) AA dim. 150x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal
d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge
CM.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 EEK1178 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-X dim.
150x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en
acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 EE42Q124 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

15 EE42Q724 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

16 EE42Q824 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

17 EE42Q924 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

18 EE42QC24 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

19 EE42QB24 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

20 EEC40002 u Subministre i col·locació de ventilador en linia SODECA model NEOSILENT 100 de 170 m³/h.
Totalment muntat, instal·lat i posat en funcinament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 400.003
Capítol 03  CLIMATITZACIÓ
Titol 3 01  APARELLS DE CLIMATITZACIÓ

1 EEFF7FXX u Subministre i col·locació de refredadora d'aire/aigua Climaveneta de la sèrie i-BX-N 025T d'eficiència prèmium
equipada amb compressors rotatius o scroll amb tecnologia inverter, amb modulació contínua de capacitat,
intercambiador de plaques, ventiladors axials, bateria d'Al-Cu i vàlvula d'expansió electrònica.

Inclou N-RS Serial card RS 485 per ModBus model OPC-7390043800-i-BX/025T.

Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EEFF7FX1 u Subministre i col·locació de fancoil MHD2 30 de paret tipus split d'1,4kW. Inclou vàlvula de 3 vies 1/2´´ i kit
ON-OFF amb marc 30/40.
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Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EEFF7FX2 u Subministrament i col·locació de fancoil de paret tipus Split MHD2 60 de 4,58 kW, inclou kit de marcs 50/60 i
vàlvules de 3 vies d'1/2´´ amb el kit ON-OFF.

Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 400.003
Capítol 03  CLIMATITZACIÓ
Titol 3 02  CONDUCCIONS I AILLAMENTS

1 EFB16652 m Subministre i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat superficialment.

Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P02 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 EFB15652 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P02 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

3 EFB14652 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P02 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 EFB23452 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 16 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, con grado de dificultad medio, utilizando accesorios de
plástico, y colocado superficialmente

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P02 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000
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5 EFB42315 m Tubo de polietileno reticulado de 12 mm de diámetro nominal exterior y 1,5 mm de espesor, con barrera
antioxígeno , conectado a presión y colocado superficialmente

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P02 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 EFQ33CBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P02 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P02 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

8 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P02 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

9 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P02 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 EFQ33A4L m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y
105°C, para tubo de diámetro exterior 12 mm, de 25 mm de espesor, con un factor de resistencia a la difusión
del vapor de agua >= 7000, colocado superficialmente con grado de dificultad mediano

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P02 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST 400.003
Capítol 04  DADES
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1 EP74SH11 u Armari metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm (alçària x amplària
x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura
fixa, col.locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Magatzems i oficines 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EP7Z2161 u Caixa de protecció i distribució d'unions de fibra òptica, per a xassís tipus rack 19´´, d'1 unitat d'alçària,
extraïble, amb 6 connectors del tipus MTRJ per a fibres multimodo, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Magatzems i oficines 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EP43C010 m Cable de comunicacions de 100 parells, sense pantalla, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Magatzems i oficines 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

2 Botiga 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 EP7ZA131 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats
d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col.locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Magatzems i oficines 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EP7Z6516 u Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre el
bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 600 mm, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Magatzems i oficines 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EP7Z0001 u Panell d'ordenació per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Magatzems i oficines 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 EP434650 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 50265, col.locat sota tub o canal

AMIDAMENT DIRECTE 800,000

EUR
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8 EG21251H m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

9 EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

10 EP7EQ000 u Adaptador per a fibra òptica de xarxa 100 Mbps amb connector SC i bus PCI de 32 bits, instal.lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Magatzems i oficines 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EG151522 u Subministrament i muntatge de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció
estanca, muntada superficialment.

Totalment muntat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

12 EG2C1102 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 50x100 mm i muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Botiga 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 400.003
Capítol 05  INTRUSIÓ

1 EMD1U010 u Subministre i col·locació de detector volumètric d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90°, amb un
abast longitudinal de 15 m, com a màxim per a muntar superficialment.

Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

2 EMDWT001 u Subministre i col·locació de teclat alfanumèric LCD, descripció programable per cada zona. Muntatge superficial.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EMD30000 u Subministrament i muntatge de central de seguretat antirobatori microprocessada, per a 8 zones, alarma
acústica, memòria d'alarma i pany amb clau, muntada a l'interior.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EG151522 u Subministrament i muntatge de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció
estanca, muntada superficialment.

Totalment muntat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

5 EG21251H m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 EG220000 m Subm. i col. de tub REFLEX de Ø ext. 20 mm., amb p.p. de grapes.

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

7 EG31G202 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció
3x1,5 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

8 EMD62623 m CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 6X0,22 MM2+2X0,75 MM2, COL.LOCAT EN TUB

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

9 EMD43208 u Subministrament i muntatge de sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de la tapa i la
separació de la paret, muntada a l'exterior.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 400.003
Capítol 06  PCI

1 EM230000 u Boca d'incendi equipada amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25/2S, amb mànega de 20 m, amb armari amb
caixa color vermell, porta de vidre i marc INOX  i muntada superficialment a la paret

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EF118222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 EM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent (ABC) 21A 113B, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 EB920000 u Rètol senyalització fotoluminiscent aparell Extinció segons norma UNE,col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 EB920005 u Rètol senyalització fotoluminiscent direcció evacuació segons norma UNE, col·locat.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 EB920004 u Rètol senyalització fotoluminiscent sortida segons norma UNE, col·locat.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR



Reforma interior del segon pis de Can Trinxeria i adaptació de la planta baixa i primera als nous usos 
  

V. PRESSUPOST 

El valor d’execució material del projecte puja la quantitat de 233.751,26 € (dos-cents trenta-tres mil 
set-cents cinquanta-un euros amb vint-i-sis cèntims). 

Es desglossa per capítols:  

 

PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

1 Enderrocs i gestió de residus 14.074,32 €
2 Estructures 9.438,40 €
3 Cobertes 361,07 €
4 Tancaments i divisòries 7.419,85 €
5 Impermeabilitzacions i aïllaments 3.742,10 €
6 Revestiments 43.038,80 €
7 Paviments 19.896,94 €
8 Tancaments i divisòries practicables 21.341,82 €
9 Envidraments 723,22 €

10 Mobiliari 38.572,00 €
11 Instal·lacions d'electricitat 25.675,57 €
12 Instal·lacions de ventilació 15.923,15 €
13 Instal·lacions de climatització 16.224,90 €
14 Instal·lacions de dades 5.854,50 €
15 Instal·lacions d'intrusió 2.651,35 €
16 Instal·lacions de PCI 2.133,37 €
17 Varis 6.679,90 €

TOTAL Pressupost d'Execució Material (P.E.M.) 233.751,26 €  
 
 
 
 
 
 

Cassà de la Selva, abril del 2021 

 

   L’arquitecta 



Reforma del 2n pis de Can Trinxeria
Plaça de la Coma 16
17244 Cassa de la Selva

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 233.751,26

13 % GASTOS GENERALS SOBRE 233.751,26................................................................ 30.387,66

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 233.751,26............................................................... 14.025,07

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 278.163,99

21 % IVA SOBRE 278.163,99............................................................................................... 58.414,44

336.578,43TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

tres-cents trenta-sis mil cinc-cents setanta-vuit euros amb quaranta-

tres cèntims



Reforma del 2n pis de Can Trinxeria
Plaça de la Coma 16
17244 Cassa de la Selva

PRESSUPOST Data: 23/06/21 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 01

Capítol K2 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2182281 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 45)

9,79 422,694 4.138,17

2 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 43)

7,61 12,240 93,15

3 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix amb
acabat remolinat a les dues cares, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 44)

14,35 17,205 246,89

4 K2135111 m3 Enderroc de paret de maçoneria, amb mitjans manuals i mecànics i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 41)

139,21 23,587 3.283,55

5 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 52)

10,88 4,000 43,52

6 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 50)

21,75 11,000 239,25

7 K21A1012 u Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera amb porticons,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P -
51)

30,45 5,000 152,25

8 K2183721 m2 Arrencada d'aplacat de fusta sobre llistons, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(P - 46)

5,79 4,100 23,74

9 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5
cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 47)

13,05 36,720 479,20

10 K219D4B3XMP m2 Enderroc de paviment de rajola ceràmica , amb mitjans manuals, i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,  (P - 49)

15,23 90,000 1.370,70

11 K219D4B2XMP m2 Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica , amb mitjans manuals,
neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix (P - 48)

30,74 65,000 1.998,10

12 K2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 53)

7,01 66,131 463,58

13 K2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0.19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 54)

7,98 4,392 35,05

14 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 55)

20,48 62,322 1.276,35

15 K213511XMP ut Formació de forat en paret de maçoneria per a pas instal.lacions
(300*200 i d. 400 mm), amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor i arranjament una vegada
col.locats els conductes. (P - 42)

230,82 1,000 230,82

TOTAL Capítol 01.K2 14.074,32

Obra 01 Pressupost 01

Capítol K4 ESTRUCTURES

1 K4475111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Inclou part proporcional estintolament forjat i dintell (P - 56)

3,80 2.349,775 8.929,15

euros
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2 K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 10 mm, fabricat a obra amb sacs de
formigó sec ,abocat manualment (P - 59)

491,93 0,630 309,92

3 E4D1U010 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de tauler de fusta per a daus
recolzament. (P - 1)

39,55 5,040 199,33

TOTAL Capítol 01.K4 9.438,40

Obra 01 Pressupost 01

Capítol K5 COBERTES

1 E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:6 (P - 8)

8,55 7,040 60,19

2 E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 5 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat (P - 2)

13,96 7,040 98,28

3 K5ZR1G0U m Neteja i rejuntat  juntes canal d'acer  galvanitzat (P - 64) 20,26 10,000 202,60

TOTAL Capítol 01.K5 361,07

Obra 01 Pressupost 01

Capítol K6 TANCAMENTS I DIVISÒRIS

1 E614D72E m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm,
LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 3)

22,34 206,401 4.611,00

2 K4F22L57 m3 Paret estructural per a revestir de 50 cm de gruix, de maó massís
d'elaboració mecànica, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de
ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7.5 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4
N/mm2 (P - 62)

470,81 5,966 2.808,85

TOTAL Capítol 01.K6 7.419,85

Obra 01 Pressupost 01

Capítol K7 IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS

1 K7C9P901 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
36 a 40 kg/m3, de 70 mm de gruix, col·locada sense adherir
(P - 66)

15,44 99,570 1.537,36

2 K71363MK m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-3 segons la
norma UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 4.2 kg/m2
formada per làmina de quitrà modificat amb polímers LAM-3-NA,
col·locada sobre capa separadora amb geotèxtil (P - 65)

18,48 22,800 421,34

3 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix
total de 1500 µm (P - 4)

42,36 42,101 1.783,40

TOTAL Capítol 01.K7 3.742,10

Obra 01 Pressupost 01

Capítol K8 REVESTIMENTS

euros
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1 K81112A0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb morter de calç (P - 67)

17,50 416,694 7.292,15

2 K8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 69)

13,39 107,410 1.438,22

3 K8449300 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de
mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 71)

28,53 7,040 200,85

4 K8445260 m2 Cel ras inclinat continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A),
per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de mes
de 3 m. (P - 70)

41,23 46,500 1.917,20

5 E8981BB0 m2 Pintat de fusteria de fusta, a l'esmalt sintètic color verdos semblant a
l'existent, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat (P - 5)

11,93 131,525 1.569,09

6 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Inclou pintat instal.lacions (P - 76)

7,52 200,110 1.504,83

7 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Inclou pintat instal.lacions (P - 77)

8,48 65,070 551,79

8 K898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 75)

8,45 43,880 370,79

9 K898K2A1 m2 Pintat de parament inclinat, amb pintura plàstica color clar amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Inclou pintat instal.lacions (P - 78)

9,79 299,040 2.927,60

10 K81126D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat (P - 68)

28,48 41,000 1.167,68

11 K87715AT m2 Rejuntat de parament vertical de maçoneria, amb morter amb additius
de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, elaborat a l'obra,
buidat i neteja del material dels junts i protecció dels junts amb cinta
adhesiva. (P - 72)

32,08 94,890 3.044,07

12 K877S00T ml Consolidació d'esquerdes estructurals reforçant-les amb grapes d'acer
inoxidable revestides amb morter de calç i càrrega àrida. (P - 73)

46,43 22,400 1.040,03

13 K8785310 m2 Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i
algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit
sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb
equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals (P - 74)

5,33 43,880 233,88

14 K898MHXMP m2 Pintat de parament vertical amb pintura de terra acabat de gra obert
texturitzat de Fetdeterra o equivalent , amb una capa d'imprimació
fixadora i 2 capes d'acabat.
Inclou pintat instal.lacions (P - 79)

18,49 530,946 9.817,19

15 P811-H7RD m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra (P - 103)

22,81 416,694 9.504,79

16 P846-9JOB m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim (P - 104)

38,22 12,000 458,64

TOTAL Capítol 01.K8 43.038,80

Obra 01 Pressupost 01

Capítol K9 PAVIMENTS

euros
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1 E9U7U110 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix,esmaltat,
de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols (P - 12)

8,65 163,600 1.415,14

2 E938P015 m2 Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 15 cm
d'alçària, incloses les peces especials (P - 6)

12,08 45,880 554,23

3 E938P025 m2 Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 25 cm
d'alçària, incloses les peces especials (P - 7)

12,87 57,960 745,95

4 K45C18H4 m3 Formigó per soleres alleugerides, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, inclou
fibres polipropilè, (P - 57)

102,23 9,130 933,36

5 K4B9DACC m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm
6x2.2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 60)

6,48 295,070 1.912,05

6 E9U341A1 m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 11)

7,90 5,450 43,06

7 E9DB1437 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup
AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt,
de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
(P - 10)

38,93 9,040 351,93

8 E93AF165K8W m2 Recrescuda i anivellament del suport de 30 mm de gruix, amb pasta
autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 ref. P08CC110 de la
serie Morters autollisants de BASF-CC segons UNE-EN 13813,
aplicada manualment (P - 9)

44,89 50,180 2.252,58

9 K9EAU010 m2 Paviment de mosaic hidràulic, de color llis, de 20x20 cm , col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa
de sorra de 2 cm de gruix (P - 81)

89,60 8,435 755,78

10 K45C18H5 m3 Formigó per soleres de gruix variable segons desnivell suport,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba (P - 58)

102,23 10,653 1.089,06

11 K9D11JJLXMP m2 Col.locació de rajola ceràmica recuperada, col·locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 (P - 80)

19,16 55,170 1.057,06

12 E9Z2A101XMP m2 Rebaixat i polit semifí de paviment de formigó amb diferents pedres
amb màquina refrigerada per aigua. (P - 13)

14,62 134,750 1.970,05

13 K9Z312C1XMP m2 Tractament oleo aquos repelent antitaques, 2 capes (P - 82) 9,30 189,920 1.766,26

14 K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a enmarcat de rajola
recuperada, amb tauló de fusta (P - 61)

46,24 3,210 148,43

15 K4ZWGAE2XM u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre i 200 mm
llargària, amb resines epoxi, sobre suport de fàbrica de pedra (P - 63)

8,17 600,000 4.902,00

TOTAL Capítol 01.K9 19.896,94

Obra 01 Pressupost 01

Capítol KA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

1 KA1D2HE5 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
112x157 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana, mes porticons
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent
(P - 87)

1.109,04 3,000 3.327,12

euros
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2 KA1D2HE6 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 95x202 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana, mes
porticons
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent
(P - 88)

1.607,27 2,000 3.214,54

3 KA1D2HE7 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
81x130 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana, mes porticons
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent
(P - 89)

1.258,14 1,000 1.258,14

4 KA1D2HE8 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 48x73 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent
(P - 90)

473,84 1,000 473,84

5 KA1D2HE9 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 48x80
cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana,
Inclou pintura segons color existent(verdós), ferratges d'acer
inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent
(P - 91)

473,84 1,000 473,84

6 KA1D2HE4 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 137x268+16 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana, part
superior de vidre i inferior opac
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

(P - 86)

1.608,03 1,000 1.608,03

7 KA1D2HE3 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulles batent, per a un buit d'obra
aproximat de 106x230 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

(P - 85)

906,99 1,000 906,99

8 KA1D2HE2 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batent, per a un buit d'obra
aproximat de 216x230 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a

1.511,11 1,000 1.511,11

euros
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l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

(P - 84)

9 KA1D2HF4 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
99x134 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana.
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

(P - 92)

524,45 1,000 524,45

10 KA1D2HF5 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 100x230 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana.
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6 (P - 93)

904,30 1,000 904,30

11 KA1D2HE1 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment
de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de
71x112 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

(P - 83)

519,20 1,000 519,20

12 KAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i
210 cm alçària , per a pintar, de cares llises de DM de 6 mm de gruix
i estructura interior de fusta, col·locada.
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model
Juno de Caber amb placa rodona o semblant, xarneres i accessoris
d'acer inoxidable.
(P - 99)

510,11 2,000 1.020,22

13 EASA21NB u Porta tallafocs de fusta, EI2-60-C5, una fulla batent, de 80x210 cm
mes tarja superior fixe de 40cm, Inclou manetes d'acer inoxidable
mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa rodona o semblant,
xarneres i accessoris d'acer inoxidable  (P - 14)

689,75 1,000 689,75

14 KAQDD282 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i
210 cm alçària mes tarja supeior fixe de 40 cm , per a pintar, de cares
llises de DM de 6 mm de gruix  i estructura interior de fusta, col·locada.
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model
Juno de Caber amb placa rodona o semblant, xarneres i accessoris
d'acer inoxidable
Inclou aplacat DM exterior(cara passadís) per enrasar amb aplacat de
caracterçístiques Cs2, d0 (P - 97)

598,31 1,000 598,31

15 KAQDD285 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,100 cm d'amplària i
210 cm alçària mes tarja supeior fixe de 40 cm , per a pintar, de cares
llises de DM de 6 mm de gruix  i estructura interior de fusta, col·locada.
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model
Juno de Caber amb placa rodona o semblant, xarneres i accessoris
d'acer inoxidable
(P - 98)

664,46 1,000 664,46

16 KAQDD275 u Obertura interior formada per un vidre fix i una porta de vidre (5+5),
amb tarja superior de fusta , tot enmarcat amb bastiment de fusta i
tapetes de DM.
Mides  90+60 cm d'amplària i 221+29 cm alçària  , per a esmaltar
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model
Juno de Caber amb placa rodona o semblant, xarneres i accessoris

1.060,84 1,000 1.060,84

euros
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d'acer inoxidable, i sòcol de 30 cm i franja amb contrast de color de 5
cm a 150 cm d'alçada.
(P - 96)

17 KAQDD273 u Obertura interior formada per un vidre fix i una porta de vidre (5+5), tot
enmarcat amb bastiment de fusta i tapetes de DM.
Mides  90+60 cm d'amplària i 220  d' alçària  , per a esmaltar
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model
Juno de Caber amb placa rodona o semblant, xarneres i accessoris
d'acer inoxidable, i sòcol de 30 cm i franja amb contrast de color de 5
cm a 150 cm d'alçada.
(P - 95)

1.013,59 1,000 1.013,59

18 KAQDD271 u Obertura interior formada per dos vidres fixs i una porta de vidre
(5+5), tot enmarcat amb bastiment de fusta i tapetes de DM.
Mides  74+90+103 cm d'amplària i 221 cm alçària  , per a esmaltar
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model
Juno de Caber amb placa rodona o semblant, xarneres i accessoris
d'acer inoxidable, i sòcol de 30 cm i franja amb contrast de color de 5
cm a 150 cm d'alçada.
(P - 94)

1.428,34 1,000 1.428,34

19 PAZ3-B6JO u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema
d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme
vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat (P - 105)

144,75 1,000 144,75

TOTAL Capítol 01.KA 21.341,82

Obra 01 Pressupost 01

Capítol KC ENVIDRAMENTS

1 KC151C02 m2 Barana exterior de vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix,
amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat.
Inclou perfil perimetral d'acer inoxidable (P - 100)

107,96 6,699 723,22

TOTAL Capítol 01.KC 723,22

Obra 01 Pressupost 01

Capítol KQ MOBILIARI

1 EQ71057G u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i
portes i de 25 mm a lleixes, de 10 portes batents amb tiradors i
ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol projecte (P - 31)

3.060,00 1,000 3.060,00

2 EQ71057H u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i
portes i de 25 mm a lleixes, de 8 portes batents amb tiradors i
ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol projecte (P - 32)

2.450,00 1,000 2.450,00

3 EQ71057R u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i
portes i de 25 mm a lleixes, de 9 portes batents amb tiradors i
ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol projecte (P - 35)

1.023,00 1,000 1.023,00

4 EQ71057S u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i
portes i de 25 mm a lleixes, de 4 portes batents amb tiradors i
ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol projecte (P - 36)

457,00 1,000 457,00

5 EQ71057A u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i
portes i de 25 mm a lleixes, de 8 portes batents amb tiradors i
ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol projecte (P - 26)

1.196,00 1,000 1.196,00

6 EQ71057B u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i
portes i de 25 mm a lleixes, de 8 portes batents mes zones intermitges
de lleixes amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons
plànol projecte (P - 27)

1.533,00 1,000 1.533,00

euros
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7 EQ71057C u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i
portes i de 25 mm a lleixes, de 4 portes batents, amb tiradors i
ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol projecte (P - 28)

550,00 1,000 550,00

8 EQ71057D u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i
portes i de 25 mm a lleixes, de 4 portes batents, amb tiradors i
ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol projecte (P - 29)

923,00 1,000 923,00

9 EQ71057E u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i
portes i de 25 mm a lleixes, de 10 portes batents, amb tiradors i
ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol projecte (P - 30)

1.706,00 1,000 1.706,00

10 EQ71057V u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i
portes i de 25 mm a lleixes, de 8 portes batents mes zones intermitges
de lleixes amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons
plànol projecte (P - 38)

1.615,00 1,000 1.615,00

11 EQ71057W u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i
portes i de 25 mm a lleixes, de 2 portes batents amb tiradors i
ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol projecte (P - 39)

257,00 1,000 257,00

12 EQ71057T u Taula recepciór de 178*50 +75*34 de 75/110 cm d'alçada de
melamina color a escollir de 19 mm de gruix a muntants i de 25 mm a
horitzontals ,segons plànol projecte (P - 37)

780,00 1,000 780,00

13 EQ71057K u Conjunt calaixos, taula recepció, lleixes i porta batent d'aglomerat
amb melamina color de 19 mm a portes i muntants i de 25 mm a
lleixes, segons plànol projecte amb tiradors i ferratges d'acer
inoxidable, distribució segons plànol projecte (P - 33)

1.987,00 1,000 1.987,00

14 EQ71057L u Taulell recepciór de 152*80*75 de melamina color a escollir de 19 mm
de gruix a muntants i de 25 mm a horitzontals ,segons plànol projecte
(P - 34)

475,00 1,000 475,00

15 EQ11U013XMP u Taula sales polivalents LTS System d'Enea o semblant.Taulell d'HPL
compact blanc, potes de fusta de bedoll.
Mides 100*200 cm (P - 17)

945,00 1,000 945,00

16 EQ11U015XMP u Taula despatx Way d'Enea o semblant.Taulell de melamina blanca,
potes de lacades en blanc.
Mides 160*80 cm (P - 19)

480,00 4,000 1.920,00

17 EQ11U010XMP u Cadira Wing d'Actiu  o semblant de polipropilè color blanc. (P - 15) 82,00 35,000 2.870,00

18 EQ11U016XMP u Taula despatx Way d'Enea o semblant.Taulell de melamina blanca,
potes de lacades en blanc.
Mides 180*80 cm (P - 20)

502,00 2,000 1.004,00

19 EQ11U017XMP u Taula despatx Way d'Enea o semblant.Taulell de melamina blanca,
potes de lacades en blanc.
Mides 200*80 cm (P - 21)

520,00 8,000 4.160,00

20 EQ11U011XMP u Cadira despatx Lotus de Mobel Linea o semblant. Seient tapissat i
respatller en reixeta blanca (P - 16)

229,00 18,000 4.122,00

21 EQ11U014XMP u Taula despatx Way d'Enea o semblant.Taulell de melamina blanca,
potes de lacades en blanc.
Mides 140*60 cm (P - 18)

432,00 2,000 864,00

22 EQ11U021XMP u Cadira Spacio d'actiu de polipropilè color blanc o semblant, amb pala
d'escriptura abatible de tauler fenòlic blanc i potes metal.liques
pintades (P - 22)

101,00 20,000 2.020,00

23 EQ11U029XMP u Guia click galllery system de color blanc i 2 m. de llargada de
Intermodal o equivalent, col.locada (P - 25)

9,50 30,000 285,00

24 EQ11U028XMP u Penjagor Presh bloc 20 kg de color blanc de Intermodal o equivalent,
col.locat (P - 24)

5,00 120,000 600,00

25 EQ11U027XMP u Ganxo recte de color blanc+cable d'acer inoxidable de 122 cm de
Intermodal o equivalent, col.locat (P - 23)

5,20 100,000 520,00

26 EQ710581 u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i
portes i de 25 mm a lleixes, de 4 portes batents i fixe superior amb
tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol projecte
(P - 40)

625,00 2,000 1.250,00

TOTAL Capítol 01.KQ 38.572,00

euros



Reforma del 2n pis de Can Trinxeria
Plaça de la Coma 16
17244 Cassa de la Selva

PRESSUPOST Data: 23/06/21 Pàg.: 9

Obra 01 Pressupost 01

Capítol KV VARIS

1 KY01U020 u Ajudes del ram de paleta a la resta d'industrials, inclou connexió
desguas pati interior a baixants existents (P - 101)

4.500,00 1,000 4.500,00

2 KY01U021 u Aplicació de les mesures de Seguratat i Salut que s'estableixin al PSS
(P - 102)

2.100,00 1,000 2.100,00

3 PEKK-38H6 u Reixa model DMT-X 1000*150 colo de Madel o equivalent, instal.lada
(P - 106)

79,90 1,000 79,90

TOTAL Capítol 01.KV 6.679,90

euros
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Obra 01 Pressupost 400.003

Capítol 01 ELECTRICITAT

Titol 3 01 QUADRE ELÈCTRIC

1 EG140002 U Subministrament i col·locació de subquadre P2, dins armari modular
aïllant tipus prisma merlin gerin o equivalent aprovat amb porta amb
reserva d'espai per a futura regulació i amb un 25% d'espai
suplementari per a ampliació de noves sortides, inclòs embarrat,
comptador d'energia elèctrica, conjunt de mecanismes de protecció
tipus merlin gerin o equivalent aprovat, mecanismes de comandament
i de regulació, tot segons esquema unifilar, amb part proporcional
d'accessoris i petit material, totalment instal.lat i connexionat, amb
retolació de circuits i enceses.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 38)

2.285,71 1,000 2.285,71

TOTAL Titol 3 01.01.01 2.285,71

Obra 01 Pressupost 400.003

Capítol 01 ELECTRICITAT

Titol 3 02 LLUMINÀRIES I MECANISMES

1 EG62B193 u Subministre i col·locació d' interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, muntat superficialment.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 53)

10,32 25,000 258,00

2 EG621G92C336u Subministre i col·locació de commutador, de tipus universal, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà ref. 30103.90 + ref. 70901.68
d'EUNEA , superfície.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 55)

13,01 15,000 195,15

3 EG62BJ92 u Commutador de creuament, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu mitjà, muntat superficialment (P - 54)

15,92 3,000 47,76

4 EG631152C9LGu Subministre i col·locació de presa de corrent de tipus universal, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà .

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 59)

11,37 40,000 454,80

5 EH610004 u Subministrament i col·locació de llum d'emergència de superfície de
150 lumens Daisalux Nova N3
Llum amb Cos rectangular amb aristes arrodonides que consta de
una carcasa fabricada en policarbonat i difusor en idéntic material.
Conté dos lámparas fluorescents; una de emergència que només
s'ilumina si falla el suministre de xarxa, i un altre que funciona com una
lluminaria normal que pot encendres o apagar-se a voluntat mentres
se li suministri tensió.

Características:

Formato: Nova
Autonomía (h): 1
Lámpara en emergencia: FL 8 W
Grado de protección: IP44 IK04
Lámpara en red: FL 8 W DLX
Piloto testigo de carga: Led
Aislamiento eléctrico: Clase II
Dispositivo verificación: No

65,42 27,000 1.766,34

EUR
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Puesta en reposo distancia: Si

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 65)

6 EH2D1001 u Subministre i col·locació de lluminària suspesa amb llum directa i
indirecta SYLVANIA model MINI CONTINIUM II- DIRECT/INDIRECT.

Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou
part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 63)

79,22 32,000 2.535,04

7 EH2D1000 u Subministre i col·locació de downlight LED encastat i orientable
SYLVANIA model SYLFIRE LED WHITE TLT 4000K.

Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou
part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 62)

73,72 12,000 884,64

8 EH12JED1 u Substitució de lluminària fluorescent per lluminària LED instal·lada a la
làmpada actual.

Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou
part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 60)

55,74 49,000 2.731,26

9 EHB1E337 u Llumenera estanca sense difusor ni reflector amb 1 fluorescent de 58
W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís de planxa d'acer,
reactància electrònica, IP-54, muntada superficialment al sostre (P -
66)

64,57 2,000 129,14

10 EH2D0000 u Subministre i col·locació d'aplic de paret exterior SYLVANIA mod.
VELITE WALL ADJUST BKUP o equivalent prèvia acceptació de la DF.

Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou
part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 61)

92,51 5,000 462,55

11 EH321002 u Subministre i col·locació d'aplic de paret SYLVANIA mod. LUMINA
Pulse LED o equivalent prèvia acceptació de la DF.

Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou
part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 64)

61,22 2,000 122,44

12 EG325124 m Subministre i col·locació de cable amb conductor de coure 450/750 V
de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums, col·locat en tub
Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou
part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 50)

0,97 890,000 863,30

13 EG325134 m Subministre i col·locació de cable amb conductor de coure 450/750 V
de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums, col·locat en tub
Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou
part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 51)

1,12 560,000 627,20

14 EG151512 u Subministre i col·locació de caixa de derivació quadrada de plàstic, de
100x100 mm, amb grau de protecció normal, muntada superficialment
Totalment instal·lat i posat en funcionament. Inclou part proporcional
de material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 39)

12,07 20,000 241,40

15 EG222715 m Subministre i col·locació de tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Totalment instal·lat i posat en funcionament. Inclou part proporcional
de material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 45)

0,99 170,000 168,30

16 EG222815 m Subministre i col·locació de tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Totalment instal·lat i posat en funcionament. Inclou part proporcional
de material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 46)

1,05 125,000 131,25

17 EG220000 m Subm. i col. de tub REFLEX de Ø ext. 20 mm., amb p.p. de grapes.
(P - 43)

1,91 70,000 133,70

EUR



Pressupost Oficines

PRESSUPOST Data: 07/06/21 Pàg.: 3

18 EG220001 m Subm. i col. de tub REFLEX de Ø ext. 25 mm., amb p.p. de grapes.
Totalment instal·lat i posat en funcionament. Inclou part proporcional
de material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 44)

2,11 50,000 105,50

19 EHPL2199 u Subministre i col·locació de projector orientable LED de 6W, ERCO
model POLLUX, muntat a carril (P - 68)

143,88 50,000 7.194,00

20 EHPL0000 u Subministre i col·locació de carril electrificat ERCO (bLANC) 1 metre
linial.
(P - 67)

33,45 75,000 2.508,75

TOTAL Titol 3 01.01.02 21.560,52

Obra 01 Pressupost 400.003

Capítol 01 ELECTRICITAT

Titol 3 03 PUNTS DE TREBALL

1 EG610001 u Caixa per a la centretralització de funcions en el lloc de treball de
superfície de material termoplàstic lliure d'halògens 3 columnes amb
capacitat per a 2 mecanismes de modul ample cadascuna, inclosos
els bastidors per al muntatge de mecanismes i els accesoris d'acabat
necessaris, de color blanc polar per empotrar per empotrar.

(P - 52)

19,93 18,000 358,74

2 EG2A1902 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb
separador i muntada superficialment (P - 47)

13,62 45,000 612,90

3 EG631EA3 u Presa de corrent schucko de tipus modular de modul ample doble,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T) de 10/16 a 250 V amb tapa
de seguretat girada 45º de color blanc. REF U3.067.18 de la serie
UNICA SYSTEM de UNEA.
Inclou instal·lació (P - 56)

12,33 18,000 221,94

4 EG631EA4 u Presa de corrent schucko de tipus modular de modul ample doble,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T) de 10/16 a 250 V amb tapa
de seguretat girada 45º de color vermell. REF U3.067.03 de la serie
UNICA SYSTEM de UNEA.
Inclou instal·lació (P - 57)

12,33 18,000 221,94

5 EG631EB5 u Presa de dades doble de tipus modular de modul ample doble, amb
conector RJ45 categoria 5E UTP amb tapa de de color blanc. REF
U3.478.18 de la serie UNICA SYSTEM de UNEA.
Inclou instal·lació (P - 58)

22,99 18,000 413,82

TOTAL Titol 3 01.01.03 1.829,34

Obra 01 Pressupost 400.003

Capítol 02 VENTILACIÓ

1 EEC40000 u Subministre i col·locació de recuperador de calor amb alimentació
monofàsica a 230 V, de 1500 m3/h de cabal màxim, transmissió
directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 200 W cada un, amb 2
filtres a aspiració classes F-7 i F-8, col·locat fixat mecànicament a
parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei,
d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió (P - 12)

2.469,79 1,000 2.469,79

2 EEC40001 u Subministre i col·locació de recuperador de calor amb alimentació
monofàsica a 230 V, de 3900 m3/h de cabal màxim, transmissió
directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 200 W cada un, amb 2
filtres a aspiració classes F-7 i F-8, col·locat fixat mecànicament a
parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei,
d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió (P - 13)

3.915,19 1,000 3.915,19

EUR
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3 EEK1170 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a conductes circulars amb
aletes orientables individualment i paral·leles a la dimensió menor
sèrie BMC+SD (T) M9006 dim. 400x75, construïda en acer galvanitzat
i acabat lacat color gris M9006 amb regulador-captador d'aire,
construït en acer galvanitzat SD, fixació amb cargols visibles (T).

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 18)

38,73 2,000 77,46

4 EEK1171 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a conductes circulars amb
aletes orientables individualment i paral·leles a la dimensió menor
sèrie BMC+SD (T) M9006 dim. 400x125, construïda en acer
galvanitzat i acabat lacat color gris M9006 amb regulador-captador
d'aire, construït en acer galvanitzat SD, fixació amb cargols visibles (T).
Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 19)

43,43 11,000 477,73

5 EEK1172I u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a conductes circulars amb
aletes orientables individualment i paral·leles a la dimensió menor
sèrie BMC+SD (T) M9006 dim. 500x125, construïda en acer
galvanitzat i acabat lacat color gris M9006 amb regulador-captador
d'aire, construït en acer galvanitzat SD, fixació amb cargols visibles (T).

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 20)

48,87 6,000 293,22

6 EEK1172J u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a conductes circulars amb
aletes orientables individualment i paral·leles a la dimensió menor
sèrie BMC+SD (T) M9006 dim. 600x125, construïda en acer
galvanitzat i acabat lacat color gris M9006 amb regulador-captador
d'aire, construït en acer galvanitzat SD, fixació amb cargols visibles (T).

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 21)

57,81 5,000 289,05

7 EE510000 m2 Subministrament i col·locació de panell PIR-ALU® 30/35:
Subm. i col. de conducte fabricat amb panell d'espuma de
Poliisocianurato (PIR) amb 35 kg/m3, espesor 30mm, recobert per
ambdues cares amb alumini gofrat pur de 60 µm.

S'inclou part proporcional de colzes, pantalons, derivacions, altres
peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i varilles M-6.
(P - 11)

43,49 95,000 4.131,55

8 EE443AS3 m Tubo flexible con conducto circular de aluminio+espiral de acero
perforado+fibra de vidrio con aluminio reforzado, de 100 mm de
diámetro sin espesor definido, colocado (P - 10)

8,48 15,000 127,20

9 EEK1174 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes
orientables individualment i paralel·les a la cota major sèrie
AMT-AN+SP+CM (S) AA dim.400x100, construïda en alumini i acabat
anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en
acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de
muntatge CM.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 22)

33,46 4,000 133,84

10 EEK1175 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i
paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+SP+CM (S) AA dim.
500x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador
de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat
negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 23)

43,27 4,000 173,08

11 EEK1176 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes
orientables individualment i paralel·les a la cota major sèrie
AMT-AN+SP+CM (S) AA dim.100x100, construïda en alumini i acabat
anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en
acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de
muntatge CM.

24,75 2,000 49,50

EUR
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Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 24)

12 EEK1177 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i
paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+SP+CM (S) AA dim.
150x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador
de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat
negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 25)

25,75 2,000 51,50

13 EEK1178 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i
paral·leles a la cota major sèrie DMT-X dim. 150x100, construïda en
alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes
oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació
amb clips (S) i marc de muntatge CM.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 26)

26,84 2,000 53,68

14 EE42Q124 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 4)

22,26 10,000 222,60

15 EE42Q724 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 5)

23,67 15,000 355,05

16 EE42Q824 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 6)

24,71 10,000 247,10

17 EE42Q924 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 7)

43,96 20,000 879,20

18 EE42QC24 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 9)

45,43 15,000 681,45

19 EE42QB24 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 8)

66,24 15,000 993,60

20 EEC40002 u Subministre i col·locació de ventilador en linia SODECA model
NEOSILENT 100 de 170 m³/h.
Totalment muntat, instal·lat i posat en funcinament. (P - 14)

301,36 1,000 301,36

TOTAL Capítol 01.02 15.923,15

Obra 01 Pressupost 400.003

Capítol 03 CLIMATITZACIÓ

Titol 3 01 APARELLS DE CLIMATITZACIÓ

1 EEFF7FXX u Subministre i col·locació de refredadora d'aire/aigua Climaveneta de la
sèrie i-BX-N 025T d'eficiència prèmium equipada amb compressors
rotatius o scroll amb tecnologia inverter, amb modulació contínua de
capacitat, intercambiador de plaques, ventiladors axials, bateria
d'Al-Cu i vàlvula d'expansió electrònica.

Inclou N-RS Serial card RS 485 per ModBus model
OPC-7390043800-i-BX/025T.

Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en funcionament.
Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge.
(P - 17)

9.429,75 1,000 9.429,75

2 EEFF7FX1 u Subministre i col·locació de fancoil MHD2 30 de paret tipus split
d'1,4kW. Inclou vàlvula de 3 vies 1/2´´ i kit ON-OFF amb marc 30/40.

727,65 1,000 727,65

EUR
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Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en funcionament.
Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge.
(P - 15)

3 EEFF7FX2 u Subministrament i col·locació de fancoil de paret tipus Split MHD2 60
de 4,58 kW, inclou kit de marcs 50/60 i vàlvules de 3 vies d'1/2´´ amb
el kit ON-OFF.

Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en funcionament.
Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge.
(P - 16)

997,15 4,000 3.988,60

TOTAL Titol 3 01.03.01 14.146,00

Obra 01 Pressupost 400.003

Capítol 03 CLIMATITZACIÓ

Titol 3 02 CONDUCCIONS I AILLAMENTS

1 EFB16652 m Subministre i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, de
32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment.

Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en funcionament.
Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge.
(P - 30)

8,62 30,000 258,60

2 EFB15652 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat superficialment (P - 29)

6,78 35,000 237,30

3 EFB14652 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat superficialment (P - 28)

5,42 25,000 135,50

4 EFB23452 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 16 mm de diámetro
nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, conectado a presión, con grado de dificultad medio,
utilizando accesorios de plástico, y colocado superficialmente (P - 31)

3,22 20,000 64,40

5 EFB42315 m Tubo de polietileno reticulado de 12 mm de diámetro nominal exterior
y 1,5 mm de espesor, con barrera antioxígeno , conectado a presión y
colocado superficialmente (P - 32)

3,48 40,000 139,20

6 EFQ33CBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 37)

10,72 30,000 321,60

7 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 36)

8,70 35,000 304,50

8 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 35)

7,60 25,000 190,00

9 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 34)

7,55 20,000 151,00

EUR
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10 EFQ33A4L m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que
transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de
diámetro exterior 12 mm, de 25 mm de espesor, con un factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado
superficialmente con grado de dificultad mediano (P - 33)

6,92 40,000 276,80

TOTAL Titol 3 01.03.02 2.078,90

Obra 01 Pressupost 400.003

Capítol 04 DADES

1 EP74SH11 u Armari metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de
2000 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1
compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb
panells laterals i estructura fixa, col.locat (P - 79)

1.063,65 1,000 1.063,65

2 EP7Z2161 u Caixa de protecció i distribució d'unions de fibra òptica, per a xassís
tipus rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, extraïble, amb 6 connectors del
tipus MTRJ per a fibres multimodo, col.locada (P - 82)

257,70 1,000 257,70

3 EP43C010 m Cable de comunicacions de 100 parells, sense pantalla, col·locat (P -
78)

11,48 60,000 688,80

4 EP7ZA131 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3
ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió
d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col.locat (P - 84)

163,96 1,000 163,96

5 EP7Z6516 u Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´,
sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat
d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 600
mm, fixada mecànicament (P - 83)

59,39 1,000 59,39

6 EP7Z0001 u Panell d'ordenació per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, fixat mecànicament (P - 81)

207,97 5,000 1.039,85

7 EP434650 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de
la flama segons UNE-EN 50265, col.locat sota tub o canal (P - 77)

2,19 800,000 1.752,00

8 EG21251H m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 41)

2,53 50,000 126,50

9 EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 42)

2,75 60,000 165,00

10 EP7EQ000 u Adaptador per a fibra òptica de xarxa 100 Mbps amb connector SC i
bus PCI de 32 bits, instal.lat (P - 80)

250,13 1,000 250,13

11 EG151522 u Subministrament i muntatge de caixa de derivació quadrada de plàstic,
de 100x100 mm, amb grau de protecció estanca, muntada
superficialment.

Totalment muntat i comprovat. Inclou part proporcional de material
auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 40)

13,43 14,000 188,02

12 EG2C1102 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 50x100 mm i muntada
superficialment (P - 48)

9,95 10,000 99,50

TOTAL Capítol 01.04 5.854,50

Obra 01 Pressupost 400.003

Capítol 05 INTRUSIÓ

EUR
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1 EMD1U010 u Subministre i col·locació de detector volumètric d'infraroigs passiu,
amb un angle de detecció de 90°, amb un abast longitudinal de 15 m,
com a màxim per a muntar superficialment.

Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en funcionament.
Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de muntatge.
(P - 72)

179,77 7,000 1.258,39

2 EMDWT001 u Subministre i col·locació de teclat alfanumèric LCD, descripció
programable per cada zona. Muntatge superficial.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 76)

206,70 1,000 206,70

3 EMD30000 u Subministrament i muntatge de central de seguretat antirobatori
microprocessada, per a 8 zones, alarma acústica, memòria d'alarma i
pany amb clau, muntada a l'interior.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 73)

291,68 1,000 291,68

4 EG151522 u Subministrament i muntatge de caixa de derivació quadrada de plàstic,
de 100x100 mm, amb grau de protecció estanca, muntada
superficialment.

Totalment muntat i comprovat. Inclou part proporcional de material
auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 40)

13,43 7,000 94,01

5 EG21251H m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 41)

2,53 20,000 50,60

6 EG220000 m Subm. i col. de tub REFLEX de Ø ext. 20 mm., amb p.p. de grapes.
(P - 43)

1,91 40,000 76,40

7 EG31G202 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2, muntat
superficialment (P - 49)

2,65 70,000 185,50

8 EMD62623 m CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 6X0,22 MM2+2X0,75
MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 75)

6,34 60,000 380,40

9 EMD43208 u Subministrament i muntatge de sirena electrònica amb senyal
lluminós, protegida contra l'obertura de la tapa i la separació de la
paret, muntada a l'exterior.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge. (P - 74)

107,67 1,000 107,67

TOTAL Capítol 01.05 2.651,35

Obra 01 Pressupost 400.003

Capítol 06 PCI

1 EM230000 u Boca d'incendi equipada amb enllaç de 25 mm de diàmetre,
BIE-25/2S, amb mànega de 20 m, amb armari amb caixa color vermell,
porta de vidre i marc INOX i muntada superficialment a la paret (P -
69)

644,85 1,000 644,85

2 EF118222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons
la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 27)

25,11 20,000 502,20

3 EM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 71)

168,95 1,000 168,95

EUR
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4 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent (ABC) 21A 113B, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment. (P - 70)

89,33 3,000 267,99

5 EB920000 u Rètol senyalització fotoluminiscent aparell Extinció segons norma
UNE,col·locat (P - 1)

42,26 4,000 169,04

6 EB920005 u Rètol senyalització fotoluminiscent direcció evacuació segons norma
UNE, col·locat. (P - 3)

42,26 5,000 211,30

7 EB920004 u Rètol senyalització fotoluminiscent sortida segons norma UNE,
col·locat. (P - 2)

42,26 4,000 169,04

TOTAL Capítol 01.06 2.133,37

EUR
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E4D1U010P-1 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de tauler de fusta per a daus recolzament. 39,55 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

E5Z15A2BP-2 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 5 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

13,96 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

E614D72EP-3 m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria II,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

22,34 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

E7D69TK0P-4 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

42,36 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

E8981BB0P-5 m2 Pintat de fusteria de fusta, a l'esmalt sintètic color verdos semblant a l'existent, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

11,93 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

E938P015P-6 m2 Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 15 cm d'alçària, incloses les
peces especials

12,08 €

(DOTZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

E938P025P-7 m2 Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 25 cm d'alçària, incloses les
peces especials

12,87 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

E93A13D0P-8 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 8,55 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

E93AF165K8WEP-9 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 30 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment
tipus CT-C30-F7-A12 ref. P08CC110 de la serie Morters autollisants de BASF-CC segons
UNE-EN 13813, aplicada manualment

44,89 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

E9DB1437P-10 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

38,93 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

E9U341A1P-11 m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

7,90 €

(SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

E9U7U110P-12 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix,esmaltat, de 10 cm d´alçària,
col·locat amb tacs d´expansió i cargols

8,65 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

E9Z2A101XMPP-13 m2 Rebaixat i polit semifí de paviment de formigó amb diferents pedres amb màquina
refrigerada per aigua.

14,62 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

EASA21NBP-14 u Porta tallafocs de fusta, EI2-60-C5, una fulla batent, de 80x210 cm mes tarja superior fixe de
40cm, Inclou manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa
rodona o semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable

689,75 €

(SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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EQ11U010XMPP-15 u Cadira Wing d'Actiu  o semblant de polipropilè color blanc. 82,00 €

(VUITANTA-DOS EUROS)

EQ11U011XMPP-16 u Cadira despatx Lotus de Mobel Linea o semblant. Seient tapissat i respatller en reixeta blanca 229,00 €

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS)

EQ11U013XMPP-17 u Taula sales polivalents LTS System d'Enea o semblant.Taulell d'HPL compact blanc, potes
de fusta de bedoll.
Mides 100*200 cm

945,00 €

(NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)

EQ11U014XMPP-18 u Taula despatx Way d'Enea o semblant.Taulell de melamina blanca, potes de lacades en
blanc.
Mides 140*60 cm

432,00 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS)

EQ11U015XMPP-19 u Taula despatx Way d'Enea o semblant.Taulell de melamina blanca, potes de lacades en
blanc.
Mides 160*80 cm

480,00 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS)

EQ11U016XMPP-20 u Taula despatx Way d'Enea o semblant.Taulell de melamina blanca, potes de lacades en
blanc.
Mides 180*80 cm

502,00 €

(CINC-CENTS DOS EUROS)

EQ11U017XMPP-21 u Taula despatx Way d'Enea o semblant.Taulell de melamina blanca, potes de lacades en
blanc.
Mides 200*80 cm

520,00 €

(CINC-CENTS VINT EUROS)

EQ11U021XMPP-22 u Cadira Spacio d'actiu de polipropilè color blanc o semblant, amb pala d'escriptura abatible de
tauler fenòlic blanc i potes metal.liques pintades

101,00 €

(CENT UN EUROS)

EQ11U027XMPP-23 u Ganxo recte de color blanc+cable d'acer inoxidable de 122 cm de Intermodal o equivalent,
col.locat

5,20 €

(CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

EQ11U028XMPP-24 u Penjagor Presh bloc 20 kg de color blanc de Intermodal o equivalent, col.locat 5,00 €

(CINC EUROS)

EQ11U029XMPP-25 u Guia click galllery system de color blanc i 2 m. de llargada de Intermodal o equivalent,
col.locada

9,50 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

EQ71057AP-26 u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes,
de 8 portes batents amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol
projecte

1.196,00 €

(MIL  CENT NORANTA-SIS EUROS)

EQ71057BP-27 u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes,
de 8 portes batents mes zones intermitges de lleixes amb tiradors i ferratges d'acer
inoxidable, distribució segons plànol projecte

1.533,00 €

(MIL CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS)
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EQ71057CP-28 u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes,
de 4 portes batents, amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol
projecte

550,00 €

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

EQ71057DP-29 u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes,
de 4 portes batents, amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol
projecte

923,00 €

(NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS)

EQ71057EP-30 u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes,
de 10 portes batents, amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol
projecte

1.706,00 €

(MIL SET-CENTS SIS EUROS)

EQ71057GP-31 u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes,
de 10 portes batents amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol
projecte

3.060,00 €

(TRES MIL SEIXANTA EUROS)

EQ71057HP-32 u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes,
de 8 portes batents amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol
projecte

2.450,00 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

EQ71057KP-33 u Conjunt calaixos, taula recepció, lleixes i porta batent d'aglomerat amb melamina color de
19 mm a portes i muntants i de 25 mm a lleixes, segons plànol projecte amb tiradors i
ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol projecte

1.987,00 €

(MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET EUROS)

EQ71057LP-34 u Taulell recepciór de 152*80*75 de melamina color a escollir de 19 mm de gruix a muntants i
de 25 mm a horitzontals ,segons plànol projecte

475,00 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

EQ71057RP-35 u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes,
de 9 portes batents amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol
projecte

1.023,00 €

(MIL VINT-I-TRES EUROS)

EQ71057SP-36 u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes,
de 4 portes batents amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol
projecte

457,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS)

EQ71057TP-37 u Taula recepciór de 178*50 +75*34 de 75/110 cm d'alçada de melamina color a escollir de
19 mm de gruix a muntants i de 25 mm a horitzontals ,segons plànol projecte

780,00 €

(SET-CENTS VUITANTA EUROS)

EQ71057VP-38 u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes,
de 8 portes batents mes zones intermitges de lleixes amb tiradors i ferratges d'acer
inoxidable, distribució segons plànol projecte

1.615,00 €

(MIL SIS-CENTS QUINZE EUROS)

EQ71057WP-39 u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes,
de 2 portes batents amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol
projecte

257,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS)
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EQ710581P-40 u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes,
de 4 portes batents i fixe superior amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució
segons plànol projecte

625,00 €

(SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

K2135111P-41 m3 Enderroc de paret de maçoneria, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

139,21 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

K213511XMPP-42 ut Formació de forat en paret de maçoneria per a pas instal.lacions (300*200 i d. 400 mm), amb
mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i arranjament
una vegada col.locats els conductes.

230,82 €

(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

K2163511P-43 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

7,61 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

K2164771P-44 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix amb acabat remolinat a les
dues cares, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

14,35 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

K2182281P-45 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

9,79 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

K2183721P-46 m2 Arrencada d'aplacat de fusta sobre llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

5,79 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

K2195D24P-47 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

13,05 €

(TRETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

K219D4B2XMPP-48 m2 Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica , amb mitjans manuals, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb
grau de dificultat baix

30,74 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

K219D4B3XMPP-49 m2 Enderroc de paviment de rajola ceràmica , amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor,

15,23 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

K21A1011P-50 u Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

21,75 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

K21A1012P-51 u Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera amb porticons, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

30,45 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

K21A3011P-52 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

10,88 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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K2R54237P-53 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

7,01 €

(SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

K2RA6890P-54 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0.19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,98 €

(SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

K2RA73G1P-55 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

20,48 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

K4475111P-56 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra.
Inclou part proporcional estintolament forjat i dintell

3,80 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

K45C18H4P-57 m3 Formigó per soleres alleugerides, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba, inclou fibres polipropilè,

102,23 €

(CENT DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

K45C18H5P-58 m3 Formigó per soleres de gruix variable segons desnivell suport, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

102,23 €

(CENT DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

K45GD7C5P-59 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 10 mm, fabricat a obra amb sacs de formigó sec ,abocat manualment

491,93 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

K4B9DACCP-60 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

6,48 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

K4DGC500P-61 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a enmarcat de rajola recuperada, amb tauló de fusta 46,24 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

K4F22L57P-62 m3 Paret estructural per a revestir de 50 cm de gruix, de maó massís d'elaboració mecànica, HD,
R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7.5 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2

470,81 €

(QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

K4ZWGAE2XMPP-63 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre i 200 mm llargària, amb resines
epoxi, sobre suport de fàbrica de pedra

8,17 €

(VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

K5ZR1G0UP-64 m Neteja i rejuntat  juntes canal d'acer  galvanitzat 20,26 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

K71363MKP-65 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-3 segons la norma UNE 104402 d'una
làmina, de densitat superficial 4.2 kg/m2 formada per làmina de quitrà modificat amb polímers
LAM-3-NA, col·locada sobre capa separadora amb geotèxtil

18,48 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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K7C9P901P-66 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 70
mm de gruix, col·locada sense adherir

15,44 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

K81112A0P-67 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de calç

17,50 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

K81126D2P-68 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter mixt 1:0,5:4, remolinat

28,48 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

K8121112P-69 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

13,39 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

K8445260P-70 m2 Cel ras inclinat continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15
mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals
col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de  mes de 3 m.

41,23 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

K8449300P-71 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades
cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

28,53 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

K87715ATP-72 m2 Rejuntat de parament vertical de maçoneria, amb morter amb additius de ciment blanc de
ram de paleta 1:1:7 amb colorant, elaborat a l'obra, buidat i neteja del material dels junts i
protecció dels junts amb cinta adhesiva.

32,08 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

K877S00TP-73 ml Consolidació d'esquerdes estructurals reforçant-les amb grapes d'acer inoxidable revestides
amb morter de calç i càrrega àrida.

46,43 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

K8785310P-74 m2 Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte
líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1
en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals

5,33 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

K898D240P-75 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

8,45 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

K898J2A0P-76 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
Inclou pintat instal.lacions

7,52 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

K898K2A0P-77 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
Inclou pintat instal.lacions

8,48 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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K898K2A1P-78 m2 Pintat de parament inclinat, amb pintura plàstica color clar amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.
Inclou pintat instal.lacions

9,79 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

K898MHXMPP-79 m2 Pintat de parament vertical amb pintura de terra acabat de gra obert texturitzat de Fetdeterra
o equivalent , amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat.
Inclou pintat instal.lacions

18,49 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

K9D11JJLXMPP-80 m2 Col.locació de rajola ceràmica recuperada, col·locada a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10

19,16 €

(DINOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

K9EAU010P-81 m2 Paviment de mosaic hidràulic, de color llis, de 20x20 cm , col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix

89,60 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

K9Z312C1XMPP-82 m2 Tractament oleo aquos repelent antitaques, 2 capes 9,30 €

(NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

KA1D2HE1P-83 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 71x112 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

519,20 €

(CINC-CENTS DINOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

KA1D2HE2P-84 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batent, per a un buit d'obra aproximat de 216x230 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

1.511,11 €

(MIL CINC-CENTS ONZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

KA1D2HE3P-85 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulles batent, per a un buit d'obra aproximat de 106x230 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

906,99 €

(NOU-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

KA1D2HE4P-86 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 137x268+16 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana, part superior de vidre i inferior opac
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

1.608,03 €
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(MIL SIS-CENTS VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

KA1D2HE5P-87 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 112x157 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana, mes porticons
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

1.109,04 €

(MIL  CENT NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

KA1D2HE6P-88 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 95x202 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana, mes porticons
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

1.607,27 €

(MIL SIS-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

KA1D2HE7P-89 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 81x130 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana, mes porticons
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

1.258,14 €

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

KA1D2HE8P-90 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 48x73 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

473,84 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

KA1D2HE9P-91 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 48x80 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana,
Inclou pintura segons color existent(verdós), ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

473,84 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

KA1D2HF4P-92 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 99x134 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana.

524,45 €
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ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

(CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

KA1D2HF5P-93 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 100x230 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana.
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

904,30 €

(NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

KAQDD271P-94 u Obertura interior formada per dos vidres fixs i una porta de vidre (5+5), tot enmarcat amb
bastiment de fusta i tapetes de DM.
Mides  74+90+103 cm d'amplària i 221 cm alçària  , per a esmaltar
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa
rodona o semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable, i sòcol de 30 cm i franja amb
contrast de color de 5 cm a 150 cm d'alçada.

1.428,34 €

(MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

KAQDD273P-95 u Obertura interior formada per un vidre fix i una porta de vidre (5+5), tot enmarcat amb
bastiment de fusta i tapetes de DM.
Mides  90+60 cm d'amplària i 220  d' alçària  , per a esmaltar
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa
rodona o semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable, i sòcol de 30 cm i franja amb
contrast de color de 5 cm a 150 cm d'alçada.

1.013,59 €

(MIL TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

KAQDD275P-96 u Obertura interior formada per un vidre fix i una porta de vidre (5+5), amb tarja superior de
fusta , tot enmarcat amb bastiment de fusta i tapetes de DM.
Mides  90+60 cm d'amplària i 221+29 cm alçària  , per a esmaltar
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa
rodona o semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable, i sòcol de 30 cm i franja amb
contrast de color de 5 cm a 150 cm d'alçada.

1.060,84 €

(MIL SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

KAQDD282P-97 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària mes
tarja supeior fixe de 40 cm , per a pintar, de cares llises de DM de 6 mm de gruix i estructura
interior de fusta, col·locada.
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa
rodona o semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable
Inclou aplacat DM exterior(cara passadís) per enrasar amb aplacat de caracterçístiques Cs2,
d0

598,31 €

(CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

KAQDD285P-98 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,100 cm d'amplària i 210 cm alçària mes
tarja supeior fixe de 40 cm , per a pintar, de cares llises de DM de 6 mm de gruix i estructura
interior de fusta, col·locada.
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa
rodona o semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable

664,46 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

KAQDD286P-99 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a
pintar, de cares llises de DM de 6 mm de gruix  i estructura interior de fusta, col·locada.
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa
rodona o semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable.

510,11 €
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(CINC-CENTS DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

KC151C02P-100 m2 Barana exterior de vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat.
Inclou perfil perimetral d'acer inoxidable

107,96 €

(CENT SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

KY01U020P-101 u Ajudes del ram de paleta a la resta d'industrials, inclou connexió desguas pati interior a
baixants existents

4.500,00 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS)

KY01U021P-102 u Aplicació de les mesures de Seguratat i Salut que s'estableixin al PSS 2.100,00 €

(DOS MIL  CENT EUROS)

P811-H7RDP-103 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de calç 1:4, elaborat a l'obra

22,81 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P846-9JOBP-104 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats
cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

38,22 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

PAZ3-B6JOP-105 u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant,
amb 1 punt de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat

144,75 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

PEKK-38H6P-106 u Reixa model DMT-X 1000*150 colo de Madel o equivalent, instal.lada 79,90 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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EB920000P-1 u Rètol senyalització fotoluminiscent aparell Extinció segons norma UNE,col·locat 42,26 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

EB920004P-2 u Rètol senyalització fotoluminiscent sortida segons norma UNE, col·locat. 42,26 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

EB920005P-3 u Rètol senyalització fotoluminiscent direcció evacuació segons norma UNE, col·locat. 42,26 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

EE42Q124P-4 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

22,26 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

EE42Q724P-5 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

23,67 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

EE42Q824P-6 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

24,71 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

EE42Q924P-7 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

43,96 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

EE42QB24P-8 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

66,24 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

EE42QC24P-9 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

45,43 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

EE443AS3P-10 m Tubo flexible con conducto circular de aluminio+espiral de acero perforado+fibra de vidrio
con aluminio reforzado, de 100 mm de diámetro sin espesor definido, colocado

8,48 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

EE510000P-11 m2 Subministrament i col·locació de panell PIR-ALU® 30/35:
Subm. i col. de conducte fabricat amb panell d'espuma de Poliisocianurato (PIR) amb 35
kg/m3, espesor 30mm, recobert per ambdues cares amb alumini gofrat pur de 60 µm.

S'inclou part proporcional de colzes, pantalons, derivacions, altres peces, accessoris i
suports formats per perfil galvanitzat i varilles M-6.

43,49 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

EEC40000P-12 u Subministre i col·locació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de
1500 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 200 W
cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, col·locat fixat mecànicament a parament
vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes
d'aspiració i impulsió

2.469,79 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

EEC40001P-13 u Subministre i col·locació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de
3900 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 200 W
cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, col·locat fixat mecànicament a parament
vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes
d'aspiració i impulsió

3.915,19 €

(TRES MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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EEC40002P-14 u Subministre i col·locació de ventilador en linia SODECA model NEOSILENT 100 de 170 m³/h.
Totalment muntat, instal·lat i posat en funcinament.

301,36 €

(TRES-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

EEFF7FX1P-15 u Subministre i col·locació de fancoil MHD2 30 de paret tipus split d'1,4kW. Inclou vàlvula de 3
vies 1/2´´ i kit ON-OFF amb marc 30/40.

Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge.

727,65 €

(SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

EEFF7FX2P-16 u Subministrament i col·locació de fancoil de paret tipus Split MHD2 60 de 4,58 kW, inclou kit
de marcs 50/60 i vàlvules de 3 vies d'1/2´´ amb el kit ON-OFF.

Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge.

997,15 €

(NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

EEFF7FXXP-17 u Subministre i col·locació de refredadora d'aire/aigua Climaveneta de la sèrie i-BX-N 025T
d'eficiència prèmium equipada amb compressors rotatius o scroll amb tecnologia inverter,
amb modulació contínua de capacitat, intercambiador de plaques, ventiladors axials, bateria
d'Al-Cu i vàlvula d'expansió electrònica.

Inclou N-RS Serial card RS 485 per ModBus model OPC-7390043800-i-BX/025T.

Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge.

9.429,75 €

(NOU MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

EEK1170P-18 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a conductes circulars amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la dimensió menor sèrie BMC+SD (T) M9006 dim. 400x75,
construïda en acer galvanitzat i acabat lacat color gris M9006 amb regulador-captador d'aire,
construït en acer galvanitzat SD, fixació amb cargols visibles (T).

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

38,73 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

EEK1171P-19 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a conductes circulars amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la dimensió menor sèrie BMC+SD (T) M9006 dim. 400x125,
construïda en acer galvanitzat i acabat lacat color gris M9006 amb regulador-captador d'aire,
construït en acer galvanitzat SD, fixació amb cargols visibles (T).
Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

43,43 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

EEK1172IP-20 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a conductes circulars amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la dimensió menor sèrie BMC+SD (T) M9006 dim. 500x125,
construïda en acer galvanitzat i acabat lacat color gris M9006 amb regulador-captador d'aire,
construït en acer galvanitzat SD, fixació amb cargols visibles (T).

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

48,87 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

EEK1172JP-21 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a conductes circulars amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la dimensió menor sèrie BMC+SD (T) M9006 dim. 600x125,
construïda en acer galvanitzat i acabat lacat color gris M9006 amb regulador-captador d'aire,
construït en acer galvanitzat SD, fixació amb cargols visibles (T).

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

57,81 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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EEK1174P-22 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment
i paralel·les a la cota major sèrie AMT-AN+SP+CM (S) AA dim.400x100, construïda en
alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer
electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

33,46 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

EEK1175P-23 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major
sèrie DMT-AR+SP+CM (S) AA dim. 500x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA
amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP,
fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

43,27 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

EEK1176P-24 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment
i paralel·les a la cota major sèrie AMT-AN+SP+CM (S) AA dim.100x100, construïda en
alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer
electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

24,75 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

EEK1177P-25 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major
sèrie DMT-AR+SP+CM (S) AA dim. 150x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA
amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP,
fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

25,75 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

EEK1178P-26 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major
sèrie DMT-X dim. 150x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de
cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips
(S) i marc de muntatge CM.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

26,84 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EF118222P-27 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO
2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

25,11 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

EFB14652P-28 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment

5,42 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

EFB15652P-29 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment

6,78 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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EFB16652P-30 m Subministre i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment.

Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge.

8,62 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

EFB23452P-31 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 16 mm de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, con grado de
dificultad medio, utilizando accesorios de plástico, y colocado superficialmente

3,22 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

EFB42315P-32 m Tubo de polietileno reticulado de 12 mm de diámetro nominal exterior y 1,5 mm de espesor,
con barrera antioxígeno , conectado a presión y colocado superficialmente

3,48 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

EFQ33A4LP-33 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a
temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 12 mm, de 25 mm de
espesor, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado
superficialmente con grado de dificultad mediano

6,92 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

EFQ33A6LP-34 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

7,55 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

EFQ33A7LP-35 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

7,60 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

EFQ33A9LP-36 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

8,70 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

EFQ33CBLP-37 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

10,72 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

EG140002P-38 U Subministrament i col·locació de subquadre P2, dins armari modular aïllant tipus prisma
merlin gerin o equivalent aprovat amb porta amb reserva d'espai per a futura regulació i amb
un 25% d'espai suplementari per a ampliació de noves sortides, inclòs embarrat, comptador
d'energia elèctrica, conjunt de mecanismes de protecció tipus merlin gerin o equivalent
aprovat, mecanismes de comandament i de regulació, tot segons esquema unifilar, amb part
proporcional d'accessoris i petit material, totalment instal.lat i connexionat, amb retolació de
circuits i enceses.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

2.285,71 €

(DOS MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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EG151512P-39 u Subministre i col·locació de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció normal, muntada superficialment
Totalment instal·lat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

12,07 €

(DOTZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

EG151522P-40 u Subministrament i muntatge de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció estanca, muntada superficialment.

Totalment muntat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

13,43 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

EG21251HP-41 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

2,53 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

EG21271JP-42 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,75 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

EG220000P-43 m Subm. i col. de tub REFLEX de Ø ext. 20 mm., amb p.p. de grapes. 1,91 €

(UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

EG220001P-44 m Subm. i col. de tub REFLEX de Ø ext. 25 mm., amb p.p. de grapes.
Totalment instal·lat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

2,11 €

(DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

EG222715P-45 m Subministre i col·locació de tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Totalment instal·lat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

0,99 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

EG222815P-46 m Subministre i col·locació de tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Totalment instal·lat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

1,05 €

(UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

EG2A1902P-47 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada
superficialment

13,62 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

EG2C1102P-48 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 50x100 mm i muntada superficialment 9,95 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

EG31G202P-49 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de secció 3x1,5 mm2, muntat superficialment

2,65 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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EG325124P-50 m Subministre i col·locació de cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge.

0,97 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

EG325134P-51 m Subministre i col·locació de cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge.

1,12 €

(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

EG610001P-52 u Caixa per a la centretralització de funcions en el lloc de treball de superfície de material
termoplàstic lliure d'halògens 3 columnes amb capacitat per a 2 mecanismes de modul ample
cadascuna, inclosos els bastidors per al muntatge de mecanismes i els accesoris d'acabat
necessaris, de color blanc polar per empotrar per empotrar.

19,93 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

EG62B193P-53 u Subministre i col·locació d' interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat
superficialment.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

10,32 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

EG62BJ92P-54 u Commutador de creuament, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat
superficialment

15,92 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

EG621G92C336P-55 u Subministre i col·locació de commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà ref. 30103.90 + ref. 70901.68 d'EUNEA , superfície.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

13,01 €

(TRETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

EG631EA3P-56 u Presa de corrent schucko de tipus modular de modul ample doble, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T) de 10/16 a 250 V amb tapa de seguretat girada 45º de color blanc. REF
U3.067.18 de la serie UNICA SYSTEM de UNEA.
Inclou instal·lació

12,33 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

EG631EA4P-57 u Presa de corrent schucko de tipus modular de modul ample doble, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T) de 10/16 a 250 V amb tapa de seguretat girada 45º de color vermell. REF
U3.067.03 de la serie UNICA SYSTEM de UNEA.
Inclou instal·lació

12,33 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

EG631EB5P-58 u Presa de dades doble de tipus modular de modul ample doble, amb conector RJ45 categoria
5E UTP amb tapa de  de color blanc. REF U3.478.18 de la serie UNICA SYSTEM de UNEA.
Inclou instal·lació

22,99 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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EG631152C9LGP-59 u Subministre i col·locació de presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà .

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

11,37 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

EH12JED1P-60 u Substitució de lluminària fluorescent per lluminària LED instal·lada a la làmpada actual.

Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge.

55,74 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EH2D0000P-61 u Subministre i col·locació d'aplic de paret exterior SYLVANIA mod. VELITE WALL ADJUST
BKUP o equivalent prèvia acceptació de la DF.

Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge.

92,51 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

EH2D1000P-62 u Subministre i col·locació de downlight LED encastat i orientable SYLVANIA model SYLFIRE
LED WHITE TLT 4000K.

Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge.

73,72 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

EH2D1001P-63 u Subministre i col·locació de lluminària suspesa amb llum directa i indirecta SYLVANIA model
MINI CONTINIUM II- DIRECT/INDIRECT.

Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge.

79,22 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

EH321002P-64 u Subministre i col·locació d'aplic de paret SYLVANIA mod. LUMINA Pulse LED o equivalent
prèvia acceptació de la DF.

Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge.

61,22 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

EH610004P-65 u Subministrament i col·locació de llum d'emergència de superfície de 150 lumens Daisalux
Nova N3
Llum amb Cos rectangular amb aristes arrodonides que consta de una carcasa fabricada en
policarbonat i difusor en idéntic material. Conté dos lámparas fluorescents; una de
emergència que només s'ilumina si falla el suministre de xarxa, i un altre que funciona com
una lluminaria normal que pot encendres o apagar-se a voluntat mentres se li suministri
tensió.

Características:

Formato: Nova
Autonomía (h): 1
Lámpara en emergencia: FL 8 W
Grado de protección: IP44 IK04
Lámpara en red: FL 8 W DLX
Piloto testigo de carga: Led
Aislamiento eléctrico: Clase II
Dispositivo verificación: No
Puesta en reposo distancia: Si

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i

65,42 €
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accessoris de muntatge.
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

EHB1E337P-66 u Llumenera estanca sense difusor ni reflector amb 1 fluorescent de 58 W del tipus T26/G13,
rectangular, amb xassís de planxa d'acer, reactància electrònica, IP-54, muntada
superficialment al sostre

64,57 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

EHPL0000P-67 u Subministre i col·locació de carril electrificat ERCO (bLANC) 1 metre linial. 33,45 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

EHPL2199P-68 u Subministre i col·locació de projector orientable LED de 6W, ERCO model POLLUX, muntat a
carril

143,88 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

EM230000P-69 u Boca d'incendi equipada amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25/2S, amb mànega de 20
m, amb armari amb caixa color vermell, porta de vidre i marc INOX i muntada
superficialment a la paret

644,85 €

(SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

EM31261KP-70 u Extintor manual de pols seca polivalent (ABC) 21A 113B, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment.

89,33 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

EM31351KP-71 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

168,95 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

EMD1U010P-72 u Subministre i col·locació de detector volumètric d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció
de 90°, amb un abast longitudinal de 15 m, com a màxim per a muntar superficialment.

Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge.

179,77 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

EMD30000P-73 u Subministrament i muntatge de central de seguretat antirobatori microprocessada, per a 8
zones, alarma acústica, memòria d'alarma i pany amb clau, muntada a l'interior.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

291,68 €

(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

EMD43208P-74 u Subministrament i muntatge de sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra
l'obertura de la tapa i la separació de la paret, muntada a l'exterior.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

107,67 €

(CENT SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

EMD62623P-75 m CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 6X0,22 MM2+2X0,75 MM2, COL.LOCAT EN
TUB

6,34 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

EMDWT001P-76 u Subministre i col·locació de teclat alfanumèric LCD, descripció programable per cada zona.
Muntatge superficial.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

206,70 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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EP434650P-77 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 50265, col.locat sota tub o canal

2,19 €

(DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

EP43C010P-78 m Cable de comunicacions de 100 parells, sense pantalla, col·locat 11,48 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

EP74SH11P-79 u Armari metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i
clau, amb panells laterals i estructura fixa, col.locat

1.063,65 €

(MIL SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

EP7EQ000P-80 u Adaptador per a fibra òptica de xarxa 100 Mbps amb connector SC i bus PCI de 32 bits,
instal.lat

250,13 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

EP7Z0001P-81 u Panell d'ordenació per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat
mecànicament

207,97 €

(DOS-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

EP7Z2161P-82 u Caixa de protecció i distribució d'unions de fibra òptica, per a xassís tipus rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, extraïble, amb 6 connectors del tipus MTRJ per a fibres multimodo, col.locada

257,70 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

EP7Z6516P-83 u Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal
i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una
fondària de 600 mm, fixada mecànicament

59,39 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

EP7ZA131P-84 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus
axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h,
col.locat

163,96 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-1 E4D1U010 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de tauler de fusta per a daus recolzament. 39,55 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,35700 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,76566 €

B0D6U005 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 7 m d'alçària i 150 usos 0,11790 €

B0D6U010 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 8 m d'alçària i 150 usos 0,09693 €

B0D72120 m2 Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,87300 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,12350 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,22200 €

Altres conceptes 34,99401 €

P-2 E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 5 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

13,96 €

Altres conceptes 13,96000 €

P-3 E614D72E m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria II,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

22,34 €

B0F85272 u Supermaó de 500x200x70 mm, p/revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 2,18413 €

Altres conceptes 20,15587 €

P-4 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

42,36 €

B89ZT000 kg Pintura intumescent 17,45678 €

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 2,02929 €

Altres conceptes 22,87393 €

P-5 E8981BB0 m2 Pintat de fusteria de fusta, a l'esmalt sintètic color verdos semblant a l'existent, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

11,93 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,65025 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 4,25177 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 1,03500 €

Altres conceptes 5,99298 €

P-6 E938P015 m2 Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 15 cm d'alçària, incloses les
peces especials

12,08 €

B938P015 m2 Revoltó de polipropilè reciclat de 15 cm d'alçària, per a la formació d'encofrat perdut, i 10,98300 €

Altres conceptes 1,09700 €

P-7 E938P025 m2 Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 25 cm d'alçària, incloses les
peces especials

12,87 €

B938P025 m2 Revoltó de polipropilè reciclat de 25 cm d'alçària, per a la formació d'encofrat perdut, i 11,73900 €

Altres conceptes 1,13100 €

P-8 E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 8,55 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 0,01061 €

Altres conceptes 8,53939 €

P-9 E93AF165K m2 Recrescuda i anivellament del suport de 30 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment
tipus CT-C30-F7-A12 ref. P08CC110 de la serie Morters autollisants de BASF-CC segons
UNE-EN 13813, aplicada manualment

44,89 €

B0731773K8 kg Morter fluid en base de ciment, per anivellament de superfícies de Formigó i morter en 40,26000 €
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Altres conceptes 4,63000 €

P-10 E9DB1437 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

38,93 €

B0FGB172 m2 Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 2 16,42200 €

B0711013 kg Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004 2,66133 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,48450 €

Altres conceptes 19,36217 €

P-11 E9U341A1 m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

7,90 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,14700 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,03403 €

B9U341A0 m Sòcol de rajola gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària 4,40640 €

Altres conceptes 3,31257 €

P-12 E9U7U110 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix,esmaltat, de 10 cm d´alçària,
col·locat amb tacs d´expansió i cargols

8,65 €

B9U7U110 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix,esmaltat, de 10 cm d´alçàri 4,64100 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,40000 €

Altres conceptes 3,60900 €

P-13 E9Z2A101X m2 Rebaixat i polit semifí de paviment de formigó amb diferents pedres amb màquina
refrigerada per aigua.

14,62 €

Altres conceptes 14,62000 €

P-14 EASA21NB u Porta tallafocs de fusta, EI2-60-C5, una fulla batent, de 80x210 cm mes tarja superior fixe de
40cm, Inclou manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa
rodona o semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable

689,75 €

BASA21NB u Porta tallafocs de fusta, EI2-60-C5, una fulla batent,  de 80x210 cm mes tarja superior 650,50000 €

Altres conceptes 39,25000 €

P-15 EQ11U010X u Cadira Wing d'Actiu  o semblant de polipropilè color blanc. 82,00 €

Sense descomposició 82,00000 €

P-16 EQ11U011X u Cadira despatx Lotus de Mobel Linea o semblant. Seient tapissat i respatller en reixeta blanca 229,00 €

Sense descomposició 229,00000 €

P-17 EQ11U013X u Taula sales polivalents LTS System d'Enea o semblant.Taulell d'HPL compact blanc, potes
de fusta de bedoll.
Mides 100*200 cm

945,00 €

Sense descomposició 945,00000 €

P-18 EQ11U014X u Taula despatx Way d'Enea o semblant.Taulell de melamina blanca, potes de lacades en
blanc.
Mides 140*60 cm

432,00 €

Sense descomposició 432,00000 €

P-19 EQ11U015X u Taula despatx Way d'Enea o semblant.Taulell de melamina blanca, potes de lacades en
blanc.
Mides 160*80 cm

480,00 €

Sense descomposició 480,00000 €

P-20 EQ11U016X u Taula despatx Way d'Enea o semblant.Taulell de melamina blanca, potes de lacades en
blanc.
Mides 180*80 cm

502,00 €
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Sense descomposició 502,00000 €

P-21 EQ11U017X u Taula despatx Way d'Enea o semblant.Taulell de melamina blanca, potes de lacades en
blanc.
Mides 200*80 cm

520,00 €

Sense descomposició 520,00000 €

P-22 EQ11U021X u Cadira Spacio d'actiu de polipropilè color blanc o semblant, amb pala d'escriptura abatible de
tauler fenòlic blanc i potes metal.liques pintades

101,00 €

Sense descomposició 101,00000 €

P-23 EQ11U027X u Ganxo recte de color blanc+cable d'acer inoxidable de 122 cm de Intermodal o equivalent,
col.locat

5,20 €

Sense descomposició 5,20000 €

P-24 EQ11U028X u Penjagor Presh bloc 20 kg de color blanc de Intermodal o equivalent, col.locat 5,00 €

Sense descomposició 5,00000 €

P-25 EQ11U029X u Guia click galllery system de color blanc i 2 m. de llargada de Intermodal o equivalent,
col.locada

9,50 €

Sense descomposició 9,50000 €

P-26 EQ71057A u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes,
de 8 portes batents amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol
projecte

1.196,00 €

Sense descomposició 1.196,00000 €

P-27 EQ71057B u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes,
de 8 portes batents mes zones intermitges de lleixes amb tiradors i ferratges d'acer
inoxidable, distribució segons plànol projecte

1.533,00 €

Sense descomposició 1.533,00000 €

P-28 EQ71057C u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes,
de 4 portes batents, amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol
projecte

550,00 €

Sense descomposició 550,00000 €

P-29 EQ71057D u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes,
de 4 portes batents, amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol
projecte

923,00 €

Sense descomposició 923,00000 €

P-30 EQ71057E u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes,
de 10 portes batents, amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol
projecte

1.706,00 €

Sense descomposició 1.706,00000 €

P-31 EQ71057G u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes,
de 10 portes batents amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol
projecte

3.060,00 €

Sense descomposició 3.060,00000 €

P-32 EQ71057H u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes,
de 8 portes batents amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol
projecte

2.450,00 €

Sense descomposició 2.450,00000 €

P-33 EQ71057K u Conjunt calaixos, taula recepció, lleixes i porta batent d'aglomerat amb melamina color de
19 mm a portes i muntants i de 25 mm a lleixes, segons plànol projecte amb tiradors i
ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol projecte

1.987,00 €

Sense descomposició 1.987,00000 €
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P-34 EQ71057L u Taulell recepciór de 152*80*75 de melamina color a escollir de 19 mm de gruix a muntants i
de 25 mm a horitzontals ,segons plànol projecte

475,00 €

Sense descomposició 475,00000 €

P-35 EQ71057R u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes,
de 9 portes batents amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol
projecte

1.023,00 €

Sense descomposició 1.023,00000 €

P-36 EQ71057S u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes,
de 4 portes batents amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol
projecte

457,00 €

Sense descomposició 457,00000 €

P-37 EQ71057T u Taula recepciór de 178*50 +75*34 de 75/110 cm d'alçada de melamina color a escollir de
19 mm de gruix a muntants i de 25 mm a horitzontals ,segons plànol projecte

780,00 €

Sense descomposició 780,00000 €

P-38 EQ71057V u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes,
de 8 portes batents mes zones intermitges de lleixes amb tiradors i ferratges d'acer
inoxidable, distribució segons plànol projecte

1.615,00 €

Sense descomposició 1.615,00000 €

P-39 EQ71057W u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes,
de 2 portes batents amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol
projecte

257,00 €

Sense descomposició 257,00000 €

P-40 EQ710581 u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm per laterals i portes i de 25 mm a lleixes,
de 4 portes batents i fixe superior amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable, distribució
segons plànol projecte

625,00 €

Sense descomposició 625,00000 €

P-41 K2135111 m3 Enderroc de paret de maçoneria, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

139,21 €

Altres conceptes 139,21000 €

P-42 K213511XM ut Formació de forat en paret de maçoneria per a pas instal.lacions (300*200 i d. 400 mm), amb
mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i arranjament
una vegada col.locats els conductes.

230,82 €

Altres conceptes 230,82000 €

P-43 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

7,61 €

Altres conceptes 7,61000 €

P-44 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix amb acabat remolinat a les
dues cares, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

14,35 €

Altres conceptes 14,35000 €

P-45 K2182281 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

9,79 €

Altres conceptes 9,79000 €

P-46 K2183721 m2 Arrencada d'aplacat de fusta sobre llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

5,79 €

Altres conceptes 5,79000 €

P-47 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

13,05 €
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Altres conceptes 13,05000 €

P-48 K219D4B2X m2 Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica , amb mitjans manuals, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb
grau de dificultat baix

30,74 €

Altres conceptes 30,74000 €

P-49 K219D4B3X m2 Enderroc de paviment de rajola ceràmica , amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor,

15,23 €

Altres conceptes 15,23000 €

P-50 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

21,75 €

Altres conceptes 21,75000 €

P-51 K21A1012 u Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera amb porticons, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

30,45 €

Altres conceptes 30,45000 €

P-52 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

10,88 €

Altres conceptes 10,88000 €

P-53 K2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

7,01 €

Altres conceptes 7,01000 €

P-54 K2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0.19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,98 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una 7,60000 €

Altres conceptes 0,38000 €

P-55 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

20,48 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada 19,50000 €

Altres conceptes 0,98000 €

P-56 K4475111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra.
Inclou part proporcional estintolament forjat i dintell

3,80 €

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 0,86000 €

Altres conceptes 2,94000 €

P-57 K45C18H4 m3 Formigó per soleres alleugerides, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba, inclou fibres polipropilè,

102,23 €

B065960B m3 Formigó per soleres alleugerides, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària mà 74,02500 €

Altres conceptes 28,20500 €

P-58 K45C18H5 m3 Formigó per soleres de gruix variable segons desnivell suport, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

102,23 €

B065960B m3 Formigó per soleres alleugerides, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària mà 74,02500 €

Altres conceptes 28,20500 €

P-59 K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 10 mm, fabricat a obra amb sacs de formigó sec ,abocat manualment

491,93 €
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B065710D m3 Formigó HA 25 en sacs 99,75000 €

Altres conceptes 392,18000 €

P-60 K4B9DACC m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

6,48 €

B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B5 4,74000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,02440 €

Altres conceptes 1,71560 €

P-61 K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a enmarcat de rajola recuperada, amb tauló de fusta 46,24 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,58631 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,91576 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,48492 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,67993 €

B0A31000 kg Clau acer 0,13437 €

Altres conceptes 42,43871 €

P-62 K4F22L57 m3 Paret estructural per a revestir de 50 cm de gruix, de maó massís d'elaboració mecànica, HD,
R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7.5 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2

470,81 €

B0F13251 u Maó massís d'elaboració manual R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, 142,62400 €

Altres conceptes 328,18600 €

P-63 K4ZWGAE2 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre i 200 mm llargària, amb resines
epoxi, sobre suport de fàbrica de pedra

8,17 €

B0A6AH9E u Ancoratge amb barra d'acer corrugat  de 12 mm de diàmetre i 200 mm llargària, amb r 3,46000 €

Altres conceptes 4,71000 €

P-64 K5ZR1G0U m Neteja i rejuntat  juntes canal d'acer  galvanitzat 20,26 €

B0FG3JA3 ml Neteja i rejuntat  juntes canal d'acer d'acer galvanitzat 5,25000 €

Altres conceptes 15,01000 €

P-65 K71363MK m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-3 segons la norma UNE 104402 d'una
làmina, de densitat superficial 4.2 kg/m2 formada per làmina de quitrà modificat amb polímers
LAM-3-NA, col·locada sobre capa separadora amb geotèxtil

18,48 €

B711G0M0 m2 Làmina de quitrà modificat amb polímers LAM-3-NA sense armadura 8,73620 €

B7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 0,94710 €

Altres conceptes 8,79670 €

P-66 K7C9P901 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 70
mm de gruix, col·locada sense adherir

15,44 €

B7C9P900 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 70 mm de g 12,58950 €

Altres conceptes 2,85050 €

P-67 K81112A0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de calç

17,50 €

Altres conceptes 17,50000 €

P-68 K81126D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter mixt 1:0,5:4, remolinat

28,48 €
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Altres conceptes 28,48000 €

P-69 K8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

13,39 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,09576 €

Altres conceptes 13,29424 €

P-70 K8445260 m2 Cel ras inclinat continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15
mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals
col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de  mes de 3 m.

41,23 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n 5,55170 €

B84Z7850 m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix 7,83000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,61898 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,67400 €

Altres conceptes 25,47972 €

P-71 K8449300 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades
cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

28,53 €

B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n 8,25030 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,61898 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 2,44400 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,67400 €

Altres conceptes 15,46712 €

P-72 K87715AT m2 Rejuntat de parament vertical de maçoneria, amb morter amb additius de ciment blanc de
ram de paleta 1:1:7 amb colorant, elaborat a l'obra, buidat i neteja del material dels junts i
protecció dels junts amb cinta adhesiva.

32,08 €

B8ZZU300 m Cinta adhesiva tipus pintor de 50 mm d'amplaria 0,69750 €

Altres conceptes 31,38250 €

P-73 K877S00T ml Consolidació d'esquerdes estructurals reforçant-les amb grapes d'acer inoxidable revestides
amb morter de calç i càrrega àrida.

46,43 €

Altres conceptes 46,43000 €

P-74 K8785310 m2 Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte
líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1
en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals

5,33 €

B0111000 m3 Aigua 0,00154 €

B8ZA4000 kg Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius 1,81500 €

Altres conceptes 3,51346 €

P-75 K898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

8,45 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 2,45106 €

Altres conceptes 5,99894 €

P-76 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
Inclou pintat instal.lacions

7,52 €
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B8ZA1000 kg Segelladora 0,65025 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,22522 €

Altres conceptes 5,64453 €

P-77 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
Inclou pintat instal.lacions

8,48 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,22522 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,65025 €

Altres conceptes 6,60453 €

P-78 K898K2A1 m2 Pintat de parament inclinat, amb pintura plàstica color clar amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.
Inclou pintat instal.lacions

9,79 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,65025 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,22522 €

Altres conceptes 7,91453 €

P-79 K898MHXM m2 Pintat de parament vertical amb pintura de terra acabat de gra obert texturitzat de Fetdeterra
o equivalent , amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat.
Inclou pintat instal.lacions

18,49 €

B8ZAR000 kg Imprimació fixadora de resines sintètiques 1,12302 €

B89Z5001 m2 Pintat de parament vertical  amb pintura de terra acabat de gra obert texturitzat de Fet 9,90000 €

Altres conceptes 7,46698 €

P-80 K9D11JJLX m2 Col.locació de rajola ceràmica recuperada, col·locada a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10

19,16 €

Altres conceptes 19,16000 €

P-81 K9EAU010 m2 Paviment de mosaic hidràulic, de color llis, de 20x20 cm , col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix

89,60 €

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,58030 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,65600 €

B9EAU010 m2 Mosaic hidràulic, de color llis, de 20x20 cm 70,55340 €

Altres conceptes 16,81030 €

P-82 K9Z312C1X m2 Tractament oleo aquos repelent antitaques, 2 capes 9,30 €

Sense descomposició 9,30000 €

P-83 KA1D2HE1 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 71x112 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

519,20 €

BA1D29K2 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb u 470,00000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,89310 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,82720 €

Altres conceptes 43,47970 €

P-84 KA1D2HE2 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batent, per a un buit d'obra aproximat de 216x230 cm, classificació mínima 3 de

1.511,11 €
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permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

BA1D29F5 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, am 1.375,50000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 8,61120 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 5,33510 €

Altres conceptes 121,66370 €

P-85 KA1D2HE3 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulles batent, per a un buit d'obra aproximat de 106x230 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

906,99 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,61410 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 7,41520 €

BA1D29F3 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, am 821,00000 €

Altres conceptes 74,96070 €

P-86 KA1D2HE4 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 137x268+16 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana, part superior de vidre i inferior opac
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

1.608,03 €

BA1D29F2 u Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb du 1.482,50000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 7,65440 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,78620 €

Altres conceptes 114,08940 €

P-87 KA1D2HE5 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 112x157 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana, mes porticons
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

1.109,04 €

BA1D29E6 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb due 1.013,00000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,89310 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,82720 €

Altres conceptes 90,31970 €

P-88 KA1D2HE6 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 95x202 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN

1.607,27 €
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12210, amb bastiment sense persiana, mes porticons
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

BA1D29E8 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, am 1.487,50000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,89310 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,82720 €

Altres conceptes 114,04970 €

P-89 KA1D2HE7 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 81x130 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana, mes porticons
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

1.258,14 €

BA1D2937 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb d 1.155,00000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,82720 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,89310 €

Altres conceptes 97,41970 €

P-90 KA1D2HE8 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 48x73 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

473,84 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,82720 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,89310 €

BA1D29E9 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una 426,80000 €

Altres conceptes 41,31970 €

P-91 KA1D2HE9 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 48x80 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana,
Inclou pintura segons color existent(verdós), ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

473,84 €

BA1D29F1 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una 426,80000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,82720 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,89310 €

Altres conceptes 41,31970 €

P-92 KA1D2HF4 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 99x134 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana.
ferratges d'acer inoxidable

524,45 €
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Vidres laminats 4+4/12/6

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,89310 €

BA1D29G1 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una 475,00000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,82720 €

Altres conceptes 43,72970 €

P-93 KA1D2HF5 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 100x230 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana.
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

904,30 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,44200 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,78400 €

BA1D29G2 u Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb un 828,00000 €

Altres conceptes 68,07400 €

P-94 KAQDD271 u Obertura interior formada per dos vidres fixs i una porta de vidre (5+5), tot enmarcat amb
bastiment de fusta i tapetes de DM.
Mides  74+90+103 cm d'amplària i 221 cm alçària  , per a esmaltar
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa
rodona o semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable, i sòcol de 30 cm i franja amb
contrast de color de 5 cm a 150 cm d'alçada.

1.428,34 €

BAQDD199 u Obertura interior formada per dos vidres  fixs i una porta de vidre (5+5), tot enmarcat a 1.300,00000 €

Altres conceptes 128,34000 €

P-95 KAQDD273 u Obertura interior formada per un vidre fix i una porta de vidre (5+5), tot enmarcat amb
bastiment de fusta i tapetes de DM.
Mides  90+60 cm d'amplària i 220  d' alçària  , per a esmaltar
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa
rodona o semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable, i sòcol de 30 cm i franja amb
contrast de color de 5 cm a 150 cm d'alçada.

1.013,59 €

BAQDD195 u Obertura interior formada per un vidre fix i una porta de vidre (5+5), tot enmarcat amb 905,00000 €

Altres conceptes 108,59000 €

P-96 KAQDD275 u Obertura interior formada per un vidre fix i una porta de vidre (5+5), amb tarja superior de
fusta , tot enmarcat amb bastiment de fusta i tapetes de DM.
Mides  90+60 cm d'amplària i 221+29 cm alçària  , per a esmaltar
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa
rodona o semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable, i sòcol de 30 cm i franja amb
contrast de color de 5 cm a 150 cm d'alçada.

1.060,84 €

BAQDD198 u Obertura interior formada per un vidre fix i una porta de vidre (5+5), amb tarja superior 950,00000 €

Altres conceptes 110,84000 €

P-97 KAQDD282 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària mes
tarja supeior fixe de 40 cm , per a pintar, de cares llises de DM de 6 mm de gruix i estructura
interior de fusta, col·locada.
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa
rodona o semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable
Inclou aplacat DM exterior(cara passadís) per enrasar amb aplacat de caracterçístiques Cs2,
d0

598,31 €
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BAQDD298 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,80 cm d'amplària i 210 cm alçària  547,00000 €

Altres conceptes 51,31000 €

P-98 KAQDD285 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,100 cm d'amplària i 210 cm alçària mes
tarja supeior fixe de 40 cm , per a pintar, de cares llises de DM de 6 mm de gruix i estructura
interior de fusta, col·locada.
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa
rodona o semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable

664,46 €

BAQDD396 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,100 cm d'amplària i 210 cm alçària 610,00000 €

Altres conceptes 54,46000 €

P-99 KAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a
pintar, de cares llises de DM de 6 mm de gruix  i estructura interior de fusta, col·locada.
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa
rodona o semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable.

510,11 €

BAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària 463,00000 €

Altres conceptes 47,11000 €

P-100 KC151C02 m2 Barana exterior de vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat.
Inclou perfil perimetral d'acer inoxidable

107,96 €

BC151C01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 ( 90,00000 €

Altres conceptes 17,96000 €

P-101 KY01U020 u Ajudes del ram de paleta a la resta d'industrials, inclou connexió desguas pati interior a
baixants existents

4.500,00 €

Sense descomposició 4.500,00000 €

P-102 KY01U021 u Aplicació de les mesures de Seguratat i Salut que s'estableixin al PSS 2.100,00 €

Sense descomposició 2.100,00000 €

P-103 P811-H7RD m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de calç 1:4, elaborat a l'obra

22,81 €

Altres conceptes 22,81000 €

P-104 P846-9JOB m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats
cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

38,22 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 1,90620 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n 5,88130 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,68040 €

B845-2L8O m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix 9,02000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,09450 €

Altres conceptes 20,63760 €

P-105 PAZ3-B6JO u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant,
amb 1 punt de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat

144,75 €

BAZ6-2P4T u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament ba 124,94000 €

Altres conceptes 19,81000 €

P-106 PEKK-38H6 u Reixa model DMT-X 1000*150 colo de Madel o equivalent, instal.lada 79,90 €

BEKJ-0MF6 u Reixa model DMT-X 1000*150 colo de Madel o equivalent, instal.lada 45,00000 €
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Altres conceptes 34,90000 €
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P-1 EB920000 u Rètol senyalització fotoluminiscent aparell Extinció segons norma UNE,col·locat 42,26 €

BB920000 u Rètol senyalització aparell alarma segons norma UNE 10,00000 €

Altres conceptes 32,26000 €

P-2 EB920004 u Rètol senyalització fotoluminiscent sortida segons norma UNE, col·locat. 42,26 €

BB920001 u Retol de senyalització fotoluminiscent segons norma UNE 10,00000 €

Altres conceptes 32,26000 €

P-3 EB920005 u Rètol senyalització fotoluminiscent direcció evacuació segons norma UNE, col·locat. 42,26 €

BB920001 u Retol de senyalització fotoluminiscent segons norma UNE 10,00000 €

Altres conceptes 32,26000 €

P-4 EE42Q124 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

22,26 €

BEW45001 u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre 1,73250 €

BE42Q121 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 5,70180 €

Altres conceptes 14,82570 €

P-5 EE42Q724 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

23,67 €

BEW46001 u Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre 1,84140 €

BE42Q721 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 6,87480 €

Altres conceptes 14,95380 €

P-6 EE42Q824 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

24,71 €

BE42Q821 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 7,68060 €

BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 1,98000 €

Altres conceptes 15,04940 €

P-7 EE42Q924 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

43,96 €

BEW49000 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 2,32650 €

BE42Q921 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 9,46560 €

Altres conceptes 32,16790 €

P-8 EE42QB24 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

66,24 €

BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre 2,96010 €

BE42QB21 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 15,10620 €

Altres conceptes 48,17370 €

P-9 EE42QC24 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

45,43 €

BEW49002 u Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre 2,33310 €

BE42QC21 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 10,80180 €

Altres conceptes 32,29510 €

P-10 EE443AS3 m Tubo flexible con conducto circular de aluminio+espiral de acero perforado+fibra de vidrio
con aluminio reforzado, de 100 mm de diámetro sin espesor definido, colocado

8,48 €
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BE443AS0 m Conducto circular de aluminio+espiral de acero perforado+fibra de vidrio con aluminio 2,59000 €

Altres conceptes 5,89000 €

P-11 EE510000 m2 Subministrament i col·locació de panell PIR-ALU® 30/35:
Subm. i col. de conducte fabricat amb panell d'espuma de Poliisocianurato (PIR) amb 35
kg/m3, espesor 30mm, recobert per ambdues cares amb alumini gofrat pur de 60 µm.

S'inclou part proporcional de colzes, pantalons, derivacions, altres peces, accessoris i
suports formats per perfil galvanitzat i varilles M-6.

43,49 €

B7C90000 m2 Panel PIR-ALU® 30/35: 15,33000 €

BEW5A000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu superior 8,05500 €

Altres conceptes 20,10500 €

P-12 EEC40000 u Subministre i col·locació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de
1500 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 200 W
cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, col·locat fixat mecànicament a parament
vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes
d'aspiració i impulsió

2.469,79 €

BEC40000 u Subministre i col·locació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V 2.066,00000 €

Altres conceptes 403,79000 €

P-13 EEC40001 u Subministre i col·locació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de
3900 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 200 W
cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, col·locat fixat mecànicament a parament
vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes
d'aspiració i impulsió

3.915,19 €

BEC40001 u Recuperador de calor Tecna RCA 3900-DBF, monofàsica,230V,1250m3/h,2x200W,filt 3.380,00000 €

Altres conceptes 535,19000 €

P-14 EEC40002 u Subministre i col·locació de ventilador en linia SODECA model NEOSILENT 100 de 170 m³/h.
Totalment muntat, instal·lat i posat en funcinament.

301,36 €

BEC40002 u ventilador en linia SODECA model NEOSILENT 100 222,75000 €

Altres conceptes 78,61000 €

P-15 EEFF7FX1 u Subministre i col·locació de fancoil MHD2 30 de paret tipus split d'1,4kW. Inclou vàlvula de 3
vies 1/2´´ i kit ON-OFF amb marc 30/40.

Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge.

727,65 €

BEFF7F85 u Fancoil de paret tipus split d'1,4kW + kit de marc 30/40 + vàlvules de 3 vies 1/2´´ kit O 661,50000 €

Altres conceptes 66,15000 €

P-16 EEFF7FX2 u Subministrament i col·locació de fancoil de paret tipus Split MHD2 60 de 4,58 kW, inclou kit
de marcs 50/60 i vàlvules de 3 vies d'1/2´´ amb el kit ON-OFF.

Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge.

997,15 €

BEFF7F84 u Fancoil de paret tipus split de 2,3kW + kit de marcs 50/60 + vàlvules de 3 vies d' 1/2´´ 906,50000 €

Altres conceptes 90,65000 €

P-17 EEFF7FXX u Subministre i col·locació de refredadora d'aire/aigua Climaveneta de la sèrie i-BX-N 025T
d'eficiència prèmium equipada amb compressors rotatius o scroll amb tecnologia inverter,
amb modulació contínua de capacitat, intercambiador de plaques, ventiladors axials, bateria
d'Al-Cu i vàlvula d'expansió electrònica.

Inclou N-RS Serial card RS 485 per ModBus model OPC-7390043800-i-BX/025T.

Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge.

9.429,75 €
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BEFF0000 u N-RS Serial card RS-485 per ModBUs model OPC-7390043800-i- BX/025T 0,00000 €

Altres conceptes 9.429,75000 €

P-18 EEK1170 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a conductes circulars amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la dimensió menor sèrie BMC+SD (T) M9006 dim. 400x75,
construïda en acer galvanitzat i acabat lacat color gris M9006 amb regulador-captador d'aire,
construït en acer galvanitzat SD, fixació amb cargols visibles (T).

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

38,73 €

BEK1170 u Reixa MADEL BMC+SD (T) M9006 dim. 400x75 34,70000 €

Altres conceptes 4,03000 €

P-19 EEK1171 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a conductes circulars amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la dimensió menor sèrie BMC+SD (T) M9006 dim. 400x125,
construïda en acer galvanitzat i acabat lacat color gris M9006 amb regulador-captador d'aire,
construït en acer galvanitzat SD, fixació amb cargols visibles (T).
Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

43,43 €

BEK1171 u Reixa MADEL BMC+SD (T) M9006 dim. 400x125 38,97000 €

Altres conceptes 4,46000 €

P-20 EEK1172I u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a conductes circulars amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la dimensió menor sèrie BMC+SD (T) M9006 dim. 500x125,
construïda en acer galvanitzat i acabat lacat color gris M9006 amb regulador-captador d'aire,
construït en acer galvanitzat SD, fixació amb cargols visibles (T).

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

48,87 €

BEK1172 u Reixa MADEL BMC+SD (T) M9006 dim. 500x125 44,15000 €

Altres conceptes 4,72000 €

P-21 EEK1172J u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a conductes circulars amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la dimensió menor sèrie BMC+SD (T) M9006 dim. 600x125,
construïda en acer galvanitzat i acabat lacat color gris M9006 amb regulador-captador d'aire,
construït en acer galvanitzat SD, fixació amb cargols visibles (T).

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

57,81 €

BEK1172X u Medis auxiliars 1,11000 €

BEK1173 u Reixa MADEL BMC+SD (T) M9006 dim. 600x125 51,17000 €

Altres conceptes 5,53000 €

P-22 EEK1174 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment
i paralel·les a la cota major sèrie AMT-AN+SP+CM (S) AA dim.400x100, construïda en
alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer
electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

33,46 €

BEK1172X u Medis auxiliars 1,11000 €

BEK1174 u Reixa MADEL AMT-AN+SP+CM (S) AA dim.400x100 29,03000 €

Altres conceptes 3,32000 €

P-23 EEK1175 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major
sèrie DMT-AR+SP+CM (S) AA dim. 500x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA
amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP,
fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

43,27 €
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BEK1175 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota 37,95000 €

BEK1172X u Medis auxiliars 1,11000 €

Altres conceptes 4,21000 €

P-24 EEK1176 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment
i paralel·les a la cota major sèrie AMT-AN+SP+CM (S) AA dim.100x100, construïda en
alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer
electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

24,75 €

BEK1172X u Medis auxiliars 1,11000 €

BEK1176 U Reixa MADEL AMT-AN+SP+CM (S) AA dim.100x100 21,11000 €

Altres conceptes 2,53000 €

P-25 EEK1177 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major
sèrie DMT-AR+SP+CM (S) AA dim. 150x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA
amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP,
fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

25,75 €

BEK1172X u Medis auxiliars 1,11000 €

BEK1177 U Reixa MADEL DMT-AR+SP+CM (S) AA dim. 150x100 22,02000 €

Altres conceptes 2,62000 €

P-26 EEK1178 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major
sèrie DMT-X dim. 150x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de
cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips
(S) i marc de muntatge CM.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

26,84 €

BEK1172X u Medis auxiliars 1,11000 €

BEK1178 U Reixa MADEL DMT-X dim. 150x100 23,01000 €

Altres conceptes 2,72000 €

P-27 EF118222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO
2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

25,11 €

B0A71H00 u Abraçadora metàl.lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,17700 €

BF118200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2 5,11020 €

BFY11820 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de 0,74000 €

BFW11820 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2, per a soldar 0,66000 €

Altres conceptes 18,42280 €

P-28 EFB14652 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment

5,42 €

BFYB1405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 0,02000 €

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,42000 €

BFWB1405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exteri 0,90900 €

BFB14600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 0,30600 €

Altres conceptes 3,76500 €
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P-29 EFB15652 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment

6,78 €

BFYB1505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 0,02000 €

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exteri 1,14600 €

BFB15600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 0,39780 €

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,50400 €

Altres conceptes 4,71220 €

P-30 EFB16652 m Subministre i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment.

Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge.

8,62 €

BFB16600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 0,65280 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,66000 €

BFYB1605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 0,02000 €

BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exteri 1,59300 €

Altres conceptes 5,69420 €

P-31 EFB23452 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 16 mm de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, con grado de
dificultad medio, utilizando accesorios de plástico, y colocado superficialmente

3,22 €

BFYB2305 u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de baja densida 0,02000 €

BFWB2305 u Accesorio para tubos de polietileno de baja densidad, de 16 mm de diámetro nominal 0,39300 €

BFB23400 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 16 mm de diámetro nominal, de 10 bar d 0,20400 €

B0A75600 u Abrazadera plástica, de 16 mm de diámetro interior 0,67200 €

Altres conceptes 1,93100 €

P-32 EFB42315 m Tubo de polietileno reticulado de 12 mm de diámetro nominal exterior y 1,5 mm de espesor,
con barrera antioxígeno , conectado a presión y colocado superficialmente

3,48 €

B0A75400 u Abrazadera plástica, de 12 mm de diámetro interior 0,38400 €

BFYB5V05 u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno reticulado, de 1 0,04000 €

BFWB5V05 u Accesorio para tubos de polietileno reticulado, de 12 mm de diámetro nominal exterior, 0,26700 €

BFB42315 m Tubo de polietileno reticulado de 12 mm de diámetro nominal exterior y 1,5 mm de esp 0,42840 €

Altres conceptes 2,36060 €

P-33 EFQ33A4L m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a
temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 12 mm, de 25 mm de
espesor, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado
superficialmente con grado de dificultad mediano

6,92 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,18000 €

BFQ33A4A m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a t 2,63160 €

Altres conceptes 4,10840 €

P-34 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

7,55 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,18000 €
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BFQ33A6A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 2,99880 €

Altres conceptes 4,37120 €

P-35 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

7,60 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,18000 €

BFQ33A7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 3,03960 €

Altres conceptes 4,38040 €

P-36 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

8,70 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,18000 €

BFQ33A9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 3,63120 €

Altres conceptes 4,88880 €

P-37 EFQ33CBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

10,72 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,25000 €

BFQ33CBA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 4,98780 €

Altres conceptes 5,48220 €

P-38 EG140002 U Subministrament i col·locació de subquadre P2, dins armari modular aïllant tipus prisma
merlin gerin o equivalent aprovat amb porta amb reserva d'espai per a futura regulació i amb
un 25% d'espai suplementari per a ampliació de noves sortides, inclòs embarrat, comptador
d'energia elèctrica, conjunt de mecanismes de protecció tipus merlin gerin o equivalent
aprovat, mecanismes de comandament i de regulació, tot segons esquema unifilar, amb part
proporcional d'accessoris i petit material, totalment instal.lat i connexionat, amb retolació de
circuits i enceses.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

2.285,71 €

BG415D99 u Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 786,78000 €

BG41T49H u Interruptor automático magnetotérmico tipo IGA de 40 A de intensidad nominal, con PI 35,97000 €

BG134P01 u Caja para cuadro de mando y protección, de material autoextinguible, con puerta, con 30,24000 €

BG42G29H u Bloque diferencial de la clase AC, gama industrial, de hasta 40 A de intensidad nomin 1.023,33000 €

Altres conceptes 409,39000 €

P-39 EG151512 u Subministre i col·locació de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció normal, muntada superficialment
Totalment instal·lat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

12,07 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,27000 €

BG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció norm 1,40000 €

Altres conceptes 10,40000 €

P-40 EG151522 u Subministrament i muntatge de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció estanca, muntada superficialment.

Totalment muntat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

13,43 €
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BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,27000 €

BG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estan 2,64000 €

Altres conceptes 10,52000 €

P-41 EG21251H m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

2,53 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,13000 €

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 0,47940 €

Altres conceptes 1,92060 €

P-42 EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,75 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,13000 €

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 0,63240 €

Altres conceptes 1,98760 €

P-43 EG220000 m Subm. i col. de tub REFLEX de Ø ext. 20 mm., amb p.p. de grapes. 1,91 €

BG220000 m Subm. i col. de tub REFLEX de Ø ext. 20 mm., amb p.p. de grapes. 1,02000 €

Altres conceptes 0,89000 €

P-44 EG220001 m Subm. i col. de tub REFLEX de Ø ext. 25 mm., amb p.p. de grapes.
Totalment instal·lat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

2,11 €

BG220001 m Subm. i col. de tub REFLEX de Ø ext. 25 mm., amb p.p. de grapes. 1,20000 €

Altres conceptes 0,91000 €

P-45 EG222715 m Subministre i col·locació de tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Totalment instal·lat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

0,99 €

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d 0,18360 €

Altres conceptes 0,80640 €

P-46 EG222815 m Subministre i col·locació de tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Totalment instal·lat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

1,05 €

BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d 0,23460 €

Altres conceptes 0,81540 €

P-47 EG2A1902 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada
superficialment

13,62 €

BG2A1900 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador 9,30240 €

BGW2A000 u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques 0,38000 €

Altres conceptes 3,93760 €

P-48 EG2C1102 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 50x100 mm i muntada superficialment 9,95 €

BGW2C000 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates plàstiques 1,42000 €
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BG2C1100 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 50x100 mm 5,68140 €

Altres conceptes 2,84860 €

P-49 EG31G202 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de secció 3x1,5 mm2, muntat superficialment

2,65 €

BG31G200 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 1,46880 €

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE 0,6/1 KV 0,34000 €

Altres conceptes 0,84120 €

P-50 EG325124 m Subministre i col·locació de cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge.

0,97 €

BG325120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07 0,26520 €

Altres conceptes 0,70480 €

P-51 EG325134 m Subministre i col·locació de cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge.

1,12 €

BG325130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07 0,40800 €

Altres conceptes 0,71200 €

P-52 EG610001 u Caixa per a la centretralització de funcions en el lloc de treball de superfície de material
termoplàstic lliure d'halògens 3 columnes amb capacitat per a 2 mecanismes de modul ample
cadascuna, inclosos els bastidors per al muntatge de mecanismes i els accesoris d'acabat
necessaris, de color blanc polar per empotrar per empotrar.

19,93 €

BG610001 u Caixa per a la centretralització de funcions en el lloc de treball de superfície de materi 18,12000 €

Altres conceptes 1,81000 €

P-53 EG62B193 u Subministre i col·locació d' interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat
superficialment.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

10,32 €

BG62B193 u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu a 2,32000 €

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,30000 €

Altres conceptes 7,70000 €

P-54 EG62BJ92 u Commutador de creuament, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat
superficialment

15,92 €

BG62BJ92 u Commutador de creuament per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, 7,41000 €

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,30000 €

Altres conceptes 8,21000 €

P-55 EG621G92C u Subministre i col·locació de commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà ref. 30103.90 + ref. 70901.68 d'EUNEA , superfície.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

13,01 €

BG621G92C3 u Commutador simple, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/ 250V + Tecla simple per 6,01000 €
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Altres conceptes 7,00000 €

P-56 EG631EA3 u Presa de corrent schucko de tipus modular de modul ample doble, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T) de 10/16 a 250 V amb tapa de seguretat girada 45º de color blanc. REF
U3.067.18 de la serie UNICA SYSTEM de UNEA.
Inclou instal·lació

12,33 €

BG631EA3 u Presa de corrent schucko de tipus modular de modul ample doble, bipolar amb presa 11,21000 €

Altres conceptes 1,12000 €

P-57 EG631EA4 u Presa de corrent schucko de tipus modular de modul ample doble, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T) de 10/16 a 250 V amb tapa de seguretat girada 45º de color vermell. REF
U3.067.03 de la serie UNICA SYSTEM de UNEA.
Inclou instal·lació

12,33 €

BG631EA4 u Presa de corrent schucko de tipus modular de modul ample doble, bipolar amb presa 11,21000 €

Altres conceptes 1,12000 €

P-58 EG631EB5 u Presa de dades doble de tipus modular de modul ample doble, amb conector RJ45 categoria
5E UTP amb tapa de  de color blanc. REF U3.478.18 de la serie UNICA SYSTEM de UNEA.
Inclou instal·lació

22,99 €

BG631EB5 u Presa de dades doble de tipus modular de modul ample doble, amb conector RJ45 cat 20,90000 €

Altres conceptes 2,09000 €

P-59 EG631152C u Subministre i col·locació de presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà .

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

11,37 €

BG631152C9L u Schuko,universal,(2P+T),16A 250V+Tapa p/schuko,blanca 4,52000 €

Altres conceptes 6,85000 €

P-60 EH12JED1 u Substitució de lluminària fluorescent per lluminària LED instal·lada a la làmpada actual.

Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge.

55,74 €

BH12JED1 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 44 W de potència de la llu 45,00000 €

Altres conceptes 10,74000 €

P-61 EH2D0000 u Subministre i col·locació d'aplic de paret exterior SYLVANIA mod. VELITE WALL ADJUST
BKUP o equivalent prèvia acceptació de la DF.

Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge.

92,51 €

BH2D0000 U Aplic de paret exterior SYLVANIA mod. VELITE WALL ADJUST BKUP 72,00000 €

Altres conceptes 20,51000 €

P-62 EH2D1000 u Subministre i col·locació de downlight LED encastat i orientable SYLVANIA model SYLFIRE
LED WHITE TLT 4000K.

Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge.

73,72 €

BH2D1000 u Downlight encastar SYLVANIA model SylFlat LED SYLFLAT DIM 1600LM ROUND 30 65,00000 €

Altres conceptes 8,72000 €

P-63 EH2D1001 u Subministre i col·locació de lluminària suspesa amb llum directa i indirecta SYLVANIA model
MINI CONTINIUM II- DIRECT/INDIRECT.

Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge.

79,22 €
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BH2D1001 u Downlight superfície SYLVANIA model SylFlat LED SURFACE DIM 1600LM ROUND 70,00000 €

Altres conceptes 9,22000 €

P-64 EH321002 u Subministre i col·locació d'aplic de paret SYLVANIA mod. LUMINA Pulse LED o equivalent
prèvia acceptació de la DF.

Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge.

61,22 €

BH321002 u Aplic de paret SYLVANIA mod. LUMINA Pulse LED 50,00000 €

BHWB1001 u Part proprcional d'elements per a llums decoratives d'aplic 1,62000 €

Altres conceptes 9,60000 €

P-65 EH610004 u Subministrament i col·locació de llum d'emergència de superfície de 150 lumens Daisalux
Nova N3
Llum amb Cos rectangular amb aristes arrodonides que consta de una carcasa fabricada en
policarbonat i difusor en idéntic material. Conté dos lámparas fluorescents; una de
emergència que només s'ilumina si falla el suministre de xarxa, i un altre que funciona com
una lluminaria normal que pot encendres o apagar-se a voluntat mentres se li suministri
tensió.

Características:

Formato: Nova
Autonomía (h): 1
Lámpara en emergencia: FL 8 W
Grado de protección: IP44 IK04
Lámpara en red: FL 8 W DLX
Piloto testigo de carga: Led
Aislamiento eléctrico: Clase II
Dispositivo verificación: No
Puesta en reposo distancia: Si

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

65,42 €

BH610004 u Llum.emerg. superfície 150 lm Daisalux Nova N3 52,87000 €

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,46000 €

Altres conceptes 12,09000 €

P-66 EHB1E337 u Llumenera estanca sense difusor ni reflector amb 1 fluorescent de 58 W del tipus T26/G13,
rectangular, amb xassís de planxa d'acer, reactància electrònica, IP-54, muntada
superficialment al sostre

64,57 €

BHB1E332 u Llumenera estanca sense difusor ni reflector per a 1 tub fluorescent de 58 W del tipus 39,38000 €

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 3,15000 €

BHU8T3Q0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58 W, llum de color estàndard i un í 5,94000 €

Altres conceptes 16,10000 €

P-67 EHPL0000 u Subministre i col·locació de carril electrificat ERCO (bLANC) 1 metre linial. 33,45 €

BHPL0000 m carril electrificat 30,00000 €

Altres conceptes 3,45000 €

P-68 EHPL2199 u Subministre i col·locació de projector orientable LED de 6W, ERCO model POLLUX, muntat a
carril

143,88 €

BHPL2199 u Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la llumenera, amb f 128,75000 €

Altres conceptes 15,13000 €

P-69 EM230000 u Boca d'incendi equipada amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25/2S, amb mànega de 20
m, amb armari amb caixa color vermell, porta de vidre i marc INOX i muntada

644,85 €
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superficialment a la paret

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,55000 €

BM2300000 u Boca d'incendi equipada amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25/2S, amb mànega 484,80000 €

Altres conceptes 159,50000 €

P-70 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent (ABC) 21A 113B, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment.

89,33 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent  (ABC) 21A 113B, de càrrega 6 kg, amb pressió incorp 38,23000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,26000 €

BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 26,58000 €

Altres conceptes 24,26000 €

P-71 EM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

168,95 €

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 110,61000 €

BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 26,58000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,26000 €

Altres conceptes 31,50000 €

P-72 EMD1U010 u Subministre i col·locació de detector volumètric d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció
de 90°, amb un abast longitudinal de 15 m, com a màxim per a muntar superficialment.

Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge.

179,77 €

BMD1U010 u Detector volumètric d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90°, amb un aba 153,34000 €

Altres conceptes 26,43000 €

P-73 EMD30000 u Subministrament i muntatge de central de seguretat antirobatori microprocessada, per a 8
zones, alarma acústica, memòria d'alarma i pany amb clau, muntada a l'interior.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

291,68 €

BMD30000 u Central de seguretat antirobatori microprocessada, per a 8 zones, alarma acústica, me 200,00000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,60000 €

Altres conceptes 91,08000 €

P-74 EMD43208 u Subministrament i muntatge de sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra
l'obertura de la tapa i la separació de la paret, muntada a l'exterior.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

107,67 €

BMD43200 u Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de la tapa i la sepa 87,19000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,60000 €

Altres conceptes 19,88000 €

P-75 EMD62623 m CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 6X0,22 MM2+2X0,75 MM2, COL.LOCAT EN
TUB

6,34 €

BMD62620 m CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 6X0,22 MM2+2X0,75 MM2 0,52000 €

Altres conceptes 5,82000 €

P-76 EMDWT001 u Subministre i col·locació de teclat alfanumèric LCD, descripció programable per cada zona.
Muntatge superficial.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i
accessoris de muntatge.

206,70 €



Pressupost Oficines

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 07/06/21 Pàg.: 12

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,30000 €

BMDWT001 u TECLAT ALFANUMÈRIC LCD, DESCRIPCIÓ PROGRAMABLE PER CADA ZONA. 170,68000 €

Altres conceptes 35,72000 €

P-77 EP434650 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 50265, col.locat sota tub o canal

2,19 €

BP434650 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 1,37550 €

Altres conceptes 0,81450 €

P-78 EP43C010 m Cable de comunicacions de 100 parells, sense pantalla, col·locat 11,48 €

BP43C011 m Cable de comunicacions de 100 parells, sense pantalla 9,20850 €

Altres conceptes 2,27150 €

P-79 EP74SH11 u Armari metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i
clau, amb panells laterals i estructura fixa, col.locat

1.063,65 €

BP74SH10 u Armari de peu metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000x8 926,60000 €

Altres conceptes 137,05000 €

P-80 EP7EQ000 u Adaptador per a fibra òptica de xarxa 100 Mbps amb connector SC i bus PCI de 32 bits,
instal.lat

250,13 €

BP7EQ000 u Adaptador per a fibra òptica de xarxa 100 Mbps amb conector SC i bus PCI de 32 bits 216,54000 €

Altres conceptes 33,59000 €

P-81 EP7Z0001 u Panell d'ordenació per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat
mecànicament

207,97 €

BP7Z1000 u Panell d'ordenació per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat mec 110,00000 €

Altres conceptes 97,97000 €

P-82 EP7Z2161 u Caixa de protecció i distribució d'unions de fibra òptica, per a xassís tipus rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, extraïble, amb 6 connectors del tipus MTRJ per a fibres multimodo, col.locada

257,70 €

BP7Z4633 u Adaptador òptic per a connector MTRJ, per a muntar sobre repartidor òptic 5,82000 €

BP7Z2660 u Caixa de protecció i distribució d'unions de fibra òptica, per a xassís tipus rack 19´´, d' 56,70000 €

BP73R2A1 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus MTRJ per a xarxes de fibra òptic 146,94000 €

Altres conceptes 48,24000 €

P-83 EP7Z6516 u Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal
i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una
fondària de 600 mm, fixada mecànicament

59,39 €

BP7Z6516 u Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació 45,92000 €

Altres conceptes 13,47000 €

P-84 EP7ZA131 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus
axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h,
col.locat

163,96 €

BP7ZA131 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de ti 141,83000 €

Altres conceptes 22,13000 €
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MA D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 21,71000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 21,68000 €

A010V100 h Restaurador assistent 20,79000 €

A0121000 h Oficial 1a 20,36000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 24,56000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 24,56000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 24,56000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 24,56000 €

A0128000 h Oficial 1a polidor 24,56000 €

A0129000 h Oficial 1a guixaire 24,56000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 25,01000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 24,56000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 25,25000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 21,78000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 21,78000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 21,78000 €

A013A000 h Ajudant fuster 21,95000 €

A013D000 h Ajudant pintor 21,78000 €

A0140000 h Manobre 20,41000 €

A0149000 h Manobre guixaire 20,41000 €

A0150000 h Manobre especialista 21,21000 €

A0D-0007 h Manobre 19,51000 €

A0E-000A h Manobre especialista 20,62000 €

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 25,45000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 24,63000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,45000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 24,63000 €
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MAQUINÀRIA

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 33,03000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 155,48000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,78000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,03000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,32000 €

C2007000 h Polidora 2,34000 €

C2009000 h Abrillantadora 1,95000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,42000 €

C200Y000 h Equip polvoritzador de motxilla amb bomba manual 2,36000 €

C44Z5012 u part proporcional estintolament 1,05000 €

CZ174000 h Equip de raig d'aire a pressió 2,78000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,54000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,82000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,03000 €

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 16,58000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 15,87000 €

B0313000 t Sorra de marbre blanc 108,71000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 15,72000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 19,40000 €

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 106,87000 €

B0512401 t calç amb, en sacs 103,55000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,66000 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,12000 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,12000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,25000 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,34000 €

B065710D m3 Formigó HA 25 en sacs 95,00000 €

B065960B m3 Formigó per soleres alleugerides, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba, inclou fibres polipropilè,

70,50000 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,28000 €

B0711013 kg Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004 0,38000 €

B0731773K8WE kg Morter fluid en base de ciment, per anivellament de superfícies de Formigó i morter en interiors,
PCI PERIPLAN 15, de BASF-CC, ref. P08CC110 de la serie Morters autollisants de BASF-CC

0,61000 €

B0818110 kg Colorant en pols per a morter 3,45000 €

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,39000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,22000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,11000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,36000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 9,30000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 2,43000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,10000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15000 €

B0A6AH9E u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre i 200 mm llargària, amb resines
epoxi, sobre suport de fàbrica de pedra

3,46000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 10,59000 €

B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T
UNE-EN 10080

3,95000 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

4,38000 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

5,39000 €

B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

8,01000 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

5,71000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,34000 €
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B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 255,22000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 45,56000 €

B0D6U005 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 7 m d'alçària i 150 usos 23,58000 €

B0D6U010 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 8 m d'alçària i 150 usos 32,31000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,38000 €

B0D72120 m2 Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,21000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,47000 €

B0F13251 u Maó massís d'elaboració manual R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

0,32000 €

B0F85272 u Supermaó de 500x200x70 mm, p/revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,23000 €

B0FG3JA3 ml Neteja i rejuntat  juntes canal d'acer d'acer galvanitzat 5,25000 €

B0FGB172 m2 Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2,
preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

16,10000 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0.19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

40,00000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

19,50000 €

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,86000 €

B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària 1,10000 €

B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària 0,94000 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,51000 €

B711G0M0 m2 Làmina de quitrà modificat amb polímers LAM-3-NA sense armadura 7,22000 €

B7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 0,82000 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 1,01000 €

B7C9P900 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 70 mm de gruix 11,99000 €

B7C9R8L0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W

4,34000 €

B7C9R8M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W

3,82000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,05000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 11,96000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,31000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,44000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,04000 €

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 0,94000 €

B845-2L8O m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats
cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a
suportar una càrrega de fins a 15 kg

9,02000 €

B84Z7850 m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats
cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a
suportar una càrrega de fins a 15 kg

7,83000 €

B89Z5001 m2 Pintat de parament vertical amb pintura de terra acabat de gra obert texturitzat de Fetdeterra o
equivalent , amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat.

9,90000 €



Reforma del 2n pis de Can Trinxeria
Plaça de la Coma 16
17244 Cassa de la Selva

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/21 Pàg.: 5

MATERIALS

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 12,26000 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 3,08000 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 4,45000 €

B89ZT000 kg Pintura intumescent 8,11000 €

B8ZA1000 kg Segelladora 4,25000 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 6,90000 €

B8ZA4000 kg Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius 3,63000 €

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 11,93000 €

B8ZAR000 kg Imprimació fixadora de resines sintètiques 11,01000 €

B8ZZU300 m Cinta adhesiva tipus pintor de 50 mm d'amplaria 0,05000 €

B938P015 m2 Revoltó de polipropilè reciclat de 15 cm d'alçària, per a la formació d'encofrat perdut, incloses les
peces especials

10,46000 €

B938P025 m2 Revoltó de polipropilè reciclat de 25 cm d'alçària, per a la formació d'encofrat perdut, incloses les
peces especials

11,18000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,92000 €

B9EAU010 m2 Mosaic hidràulic, de color llis, de 20x20 cm 69,17000 €

B9U341A0 m Sòcol de rajola gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària 4,32000 €

B9U7U110 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix,esmaltat, de 10 cm d´alçària, col·locat
amb tacs d´expansió i cargols

4,55000 €

BA1D2937 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 81x130 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana, mes porticons
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

1.155,00000 €

BA1D29E6 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 112x157 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana, mes porticons
Inclou pintura segons color existent(verdós), ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

1.013,00000 €

BA1D29E8 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 95x202 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana, mes porticons
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

1.487,50000 €

BA1D29E9 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra aproximat de 48x73 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

426,80000 €

BA1D29F1 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra aproximat de 48x80 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense

426,80000 €
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persiana,
Inclou pintura segons color existent(verdós), ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

BA1D29F2 u Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 137x268 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana, part superior de vidre i inferior opac
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

1.482,50000 €

BA1D29F3 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulles
batent, per a un buit d'obra aproximat de 106x230 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

821,00000 €

BA1D29F5 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batent, per a un buit d'obra aproximat de 216x230 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

1.375,50000 €

BA1D29G1 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra aproximat de 99x134 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana, mes porticons
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

475,00000 €

BA1D29G2 u Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 100x230 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana, mes porticons
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

828,00000 €

BA1D29K2 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 71x112 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

470,00000 €

BAQDD195 u Obertura interior formada per un vidre fix i una porta de vidre (5+5), tot enmarcat amb bastiment de
fusta i tapetes de DM.
Mides  90+60 cm d'amplària i 22 d' alçària  , per a esmaltar
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa
rodona o semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable, i sòcol de 30 cm i franja amb contrast
de color de 5 cm a 150 cm d'alçada.

905,00000 €

BAQDD198 u Obertura interior formada per un vidre fix i una porta de vidre (5+5), amb tarja superior de fusta , tot
enmarcat amb bastiment de fusta i tapetes de DM.
Mides  90+60 cm d'amplària i 221+29 cm alçària  , per a esmaltar
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa
rodona o semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable, i sòcol de 30 cm i franja amb contrast
de color de 5 cm a 150 cm d'alçada.

950,00000 €
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BAQDD199 u Obertura interior formada per dos vidres fixs i una porta de vidre (5+5), tot enmarcat amb
bastiment de fusta i tapetes de DM.
Mides  74+90+103 cm d'amplària i 221 cm alçària  , per a esmaltar
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa
rodona o semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable, i sòcol de 30 cm i franja amb contrast
de color de 5 cm a 150 cm d'alçada.

1.300,00000 €

BAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària mes tarja
supeior fixe de 40 cm , per a pintar, de cares llises de DM de 6 mm de gruix i estructura interior de
fusta, col·locada.
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa
rodona o semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable
Inclou aplacat DM exterior(cara passadís) per enrasar amb aplacat de caracterçístiques Cs2, d0

463,00000 €

BAQDD287 u Dues fulles batents per a porta interior, de 40 mm de gruix, 115 cm d'amplària i 210 cm alçària
mes tarja supeior fixe de 40 cm , per a pintar, de cares llises de DM de 6 mm de gruix i estructura
interior de fusta, col·locada.
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa
rodona o semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable.

516,20000 €

BAQDD298 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,80 cm d'amplària i 210 cm alçària mes tarja
supeior fixe de 40 cm , per a pintar, de cares llises de DM de 6 mm de gruix i estructura interior de
fusta, col·locada.
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa
rodona o semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable

547,00000 €

BAQDD396 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,100 cm d'amplària i 210 cm alçària mes tarja
supeior fixe de 40 cm , per a pintar, de cares llises de DM de 6 mm de gruix i estructura interior de
fusta, col·locada.
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa
rodona o semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable

610,00000 €

BASA21NB u Porta tallafocs de fusta, EI2-60-C5, una fulla batent, de 80x210 cm mes tarja superior fixe de
40cm, Inclou manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno de Caber amb placa rodona o
semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable

650,50000 €

BAZ6-2P4T u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb
1 punt de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125

124,94000 €

BC151C01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600
inclou perfil inox perimetral

90,00000 €

BEKJ-0MF6 u Reixa model DMT-X 1000*150 colo de Madel o equivalent, instal.lada 45,00000 €
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B07F-0LSV m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

Rend.: 1,000 147,10000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 20,62000 = 20,62000

Subtotal: 20,62000 20,62000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,03000 = 1,42100

Subtotal: 1,42100 1,42100

Materials

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 380,000      x 0,25000 = 95,00000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,82000 = 0,36400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,40000 = 29,48800

Subtotal: 124,85200 124,85200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20620

COST DIRECTE 147,09920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,09920

D060M021 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 75,12000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 21,21000 = 23,33100

Subtotal: 23,33100 23,33100

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,78000 = 1,06800

Subtotal: 1,06800 1,06800

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,54000 = 0,27720

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 15,87000 = 10,31550

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 15,72000 = 24,36600

B0512401 t calç amb, en sacs 0,150      x 103,55000 = 15,53250

Subtotal: 50,49120 50,49120

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23331

COST DIRECTE 75,12351

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,12351



Reforma del 2n pis de Can Trinxeria
Plaça de la Coma 16
17244 Cassa de la Selva

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/21 Pàg.: 9

ELEMENTS COMPOSTOS

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 76,62000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,21000 = 21,21000

Subtotal: 21,21000 21,21000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,03000 = 27,75890

B0512401 t calç amb, en sacs 0,250      x 103,55000 = 25,88750

Subtotal: 53,95440 53,95440

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21210

COST DIRECTE 76,62250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,62250

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 88,21000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,21000 = 21,21000

Subtotal: 21,21000 21,21000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,03000 = 25,88560

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B0512401 t calç amb, en sacs 0,380      x 103,55000 = 39,34900

Subtotal: 65,54260 65,54260

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21210

COST DIRECTE 88,21070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,21070

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 158,86000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 21,21000 = 22,27050

Subtotal: 22,27050 22,27050

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,03000 = 26,05590

B0512401 t calç amb, en sacs 0,200      x 103,55000 = 20,71000

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000

Subtotal: 135,07390 135,07390

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22271

COST DIRECTE 158,85761

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,85761

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 128,74000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 21,21000 = 22,27050

Subtotal: 22,27050 22,27050

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 17,03000 = 23,50140

B0512401 t calç amb, en sacs 0,380      x 103,55000 = 39,34900

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,22000 = 41,80000

Subtotal: 104,95840 104,95840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22271

COST DIRECTE 128,74211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,74211

D0718731 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 300 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:5 i 7.5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 82,78000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,21000 = 21,21000
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Subtotal: 21,21000 21,21000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,600      x 1,39000 = 0,83400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,580      x 17,03000 = 26,90740

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,300      x 106,87000 = 32,06100

Subtotal: 60,11040 60,11040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21210

COST DIRECTE 82,77850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,77850

D071L6C1 m3 Morter mixt amb ciment blanc de ram de paleta BL,
calç i sorra de marbre blanc, amb colorant i 250
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i
5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

Rend.: 1,000 324,47000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,250 /R x 21,21000 = 26,51250

Subtotal: 26,51250 26,51250

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,250      x 160,66000 = 40,16500

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 250,000      x 0,22000 = 55,00000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B0818110 kg Colorant en pols per a morter 5,000      x 3,45000 = 17,25000

B0313000 t Sorra de marbre blanc 1,690      x 108,71000 = 183,71990

Subtotal: 296,44290 296,44290

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26513

COST DIRECTE 324,46653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 324,46653

D071L6C2 kg barres acer inox Rend.: 1,000 1,50000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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D07J1100 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 117,54000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 1,000 /R x 20,41000 = 20,41000

Subtotal: 20,41000 20,41000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,600      x 1,54000 = 0,92400

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,12000 = 96,00000

Subtotal: 96,92400 96,92400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20410

COST DIRECTE 117,53810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,53810



Reforma del 2n pis de Can Trinxeria
Plaça de la Coma 16
17244 Cassa de la Selva

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/21 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

P-1 E4D1U010 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de tauler de fusta
per a daus recolzament.

Rend.: 1,000 39,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,650 /R x 24,56000 = 15,96400

A0133000 h Ajudant encofrador 0,750 /R x 21,78000 = 16,33500

Subtotal: 32,29900 32,29900

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,050      x 0,34000 = 0,35700

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,003      x 255,22000 = 0,76566

B0D6U005 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 7 m d'alçària i 150
usos

0,005      x 23,58000 = 0,11790

B0D6U010 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 8 m d'alçària i 150
usos

0,003      x 32,31000 = 0,09693

B0D72120 m2 Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22
mm de gruix, per a 5 usos

1,300      x 2,21000 = 2,87300

B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,47000 = 0,12350

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 1,11000 = 0,22200

Subtotal: 4,55599 4,55599

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,80748

COST DIRECTE 37,66247
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,88312

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,54559

P-2 E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació
150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R, de 5 cm de gruix mitjà, amb acabat
remolinat

Rend.: 1,000 13,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 20,41000 = 2,55125

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,125 /R x 24,56000 = 3,07000

Subtotal: 5,62125 5,62125

Materials

D060M021 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,101      x 75,12351 = 7,58747

Subtotal: 7,58747 7,58747

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08432

COST DIRECTE 13,29304
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,66465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,95769

P-3 E614D72E m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de
500x200x70 mm, LD, categoria II, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter
ciment 1:4

Rend.: 1,000 22,34 €
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Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,520 /R x 24,56000 = 12,77120

A0140000 h Manobre 0,260 /R x 20,41000 = 5,30660

Subtotal: 18,07780 18,07780

Materials

B0F85272 u Supermaó de 500x200x70 mm, p/revestir, categoria
II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

9,4962      x 0,23000 = 2,18413

Subtotal: 2,18413 2,18413

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0064      x 88,21070 = 0,56455

Subtotal: 2,74868 2,74868

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,45195

COST DIRECTE 21,27843
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,06392

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,34235

E614D72OXMP m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de
500x200x70 mm, LD, categoria II, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter
ciment 1:4

Rend.: 1,000 -22,34 €

_____________________________________________________________________________________________________________

E65263BR m2 Envà de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques
tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix
cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,622 m2.K/W
Inclou retalls a biguetes tauló coberta

Rend.: 1,000 60,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 24,56000 = 9,82400

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 21,78000 = 3,26700

Subtotal: 13,09100 13,09100

Materials

B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

7,350      x 1,10000 = 8,08500

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

B7C9R8M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,622 m2.K/W

1,030      x 3,82000 = 3,93460

B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

0,9975      x 0,94000 = 0,93765
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B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

4,120      x 5,39000 = 22,20680

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,43000 = 0,29160

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 9,30000 = 6,69600

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,51000 = 0,47940

Subtotal: 44,73905 44,73905

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19637

COST DIRECTE 58,02642
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,90132

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,92774

P-4 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de
imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

Rend.: 1,000 42,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,770 /R x 24,56000 = 18,91120

A013D000 h Ajudant pintor 0,075 /R x 21,78000 = 1,63350

Subtotal: 20,54470 20,54470

Materials

B89ZT000 kg Pintura intumescent 2,1525      x 8,11000 = 17,45678

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 0,1701      x 11,93000 = 2,02929

Subtotal: 19,48607 19,48607

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30817

COST DIRECTE 40,33894
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,01695

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,35589

E83E2J7D m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant lliure normal N amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 95 mm, muntants cada 400 mm de
70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb
2 plaques tipus estàndard (A) de 12.5 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament amb plaques de
llana mineral de roca 40 kg/m3.
Inclou retalls a biguetes tauló coberta

Rend.: 1,000 42,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 24,56000 = 9,57840

A0137000 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 21,78000 = 3,04920

Subtotal: 12,62760 12,62760

Materials

B7C9R8L0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,667 m2.K/W

1,000      x 4,34000 = 4,34000
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B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

0,950      x 0,94000 = 0,89300

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,51000 = 0,47940

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060      x 4,38000 = 9,02280

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,43000 = 0,29160

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 9,30000 = 6,69600

B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

3,500      x 1,10000 = 3,85000

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

Subtotal: 27,68080 27,68080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18941

COST DIRECTE 40,49781
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,02489

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,52270

E83E2J7F m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant lliure normal N amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 165 mm, muntants dobles cada 400
mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm
d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de
12.5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament
amb plaques de llana mineral de roca 40 kg/m3 a
cada estructura.
Inclou retalls a biguetes tauló coberta

Rend.: 1,000 66,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,700 /R x 24,56000 = 17,19200

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 21,78000 = 5,44500

Subtotal: 22,63700 22,63700

Materials

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,190      x 2,43000 = 0,46170

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

B7C9R8L0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,667 m2.K/W

2,000      x 4,34000 = 8,68000

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

1,880      x 0,51000 = 0,95880

B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

1,900      x 0,94000 = 1,78600

B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

7,000      x 1,10000 = 7,70000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 10,000      x 0,15000 = 1,50000

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,020      x 9,30000 = 9,48600
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B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060      x 4,38000 = 9,02280

Subtotal: 40,80330 40,80330

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33956

COST DIRECTE 63,77986
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,18899

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,96885

P-5 E8981BB0 m2 Pintat de fusteria de fusta, a l'esmalt sintètic color
verdos semblant a l'existent, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 11,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 24,56000 = 4,91200

A013D000 h Ajudant pintor 0,020 /R x 21,78000 = 0,43560

Subtotal: 5,34760 5,34760

Materials

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,150      x 6,90000 = 1,03500

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,3468      x 12,26000 = 4,25177

Subtotal: 5,93702 5,93702

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08021

COST DIRECTE 11,36483
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,93308

P-6 E938P015 m2 Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè
reciclat de 15 cm d'alçària, incloses les peces
especials

Rend.: 1,000 12,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,011 /R x 24,56000 = 0,27016

A0133000 h Ajudant encofrador 0,011 /R x 21,78000 = 0,23958

Subtotal: 0,50974 0,50974

Materials

B938P015 m2 Revoltó de polipropilè reciclat de 15 cm d'alçària, per
a la formació d'encofrat perdut, incloses les peces
especials

1,050      x 10,46000 = 10,98300

Subtotal: 10,98300 10,98300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00765

COST DIRECTE 11,50039
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,57502

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,07541
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P-7 E938P025 m2 Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè
reciclat de 25 cm d'alçària, incloses les peces
especials

Rend.: 1,000 12,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,011 /R x 21,78000 = 0,23958

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,011 /R x 24,56000 = 0,27016

Subtotal: 0,50974 0,50974

Materials

B938P025 m2 Revoltó de polipropilè reciclat de 25 cm d'alçària, per
a la formació d'encofrat perdut, incloses les peces
especials

1,050      x 11,18000 = 11,73900

Subtotal: 11,73900 11,73900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00765

COST DIRECTE 12,25639
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,61282

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,86921

P-8 E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:6

Rend.: 1,000 8,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,180 /R x 20,41000 = 3,67380

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 24,56000 = 1,96480

Subtotal: 5,63860 5,63860

Materials

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

0,0105      x 1,01000 = 0,01061

Subtotal: 0,01061 0,01061

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 76,62250 = 2,41361

Subtotal: 2,42422 2,42422

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08458

COST DIRECTE 8,14740
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,40737

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,55477

P-9 E93AF165K8W m2 Recrescuda i anivellament del suport de 30 mm de
gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F7-A12 ref. P08CC110 de la serie Morters
autollisants de BASF-CC segons UNE-EN 13813,
aplicada manualment

Rend.: 1,000 44,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 24,56000 = 2,45600
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Subtotal: 2,45600 2,45600

Materials

B0731773K8 kg Morter fluid en base de ciment, per anivellament de
superfícies de Formigó i morter en interiors, PCI
PERIPLAN 15, de BASF-CC, ref. P08CC110 de la
serie Morters autollisants de BASF-CC

66,000      x 0,61000 = 40,26000

Subtotal: 40,26000 40,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03684

COST DIRECTE 42,75284
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,13764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,89048

P-10 E9DB1437 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat
antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 38,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 20,41000 = 0,61230

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 24,56000 = 12,28000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 21,78000 = 4,35600

Subtotal: 17,24830 17,24830

Materials

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,34000 = 0,48450

B0711013 kg Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN
12004

7,0035      x 0,38000 = 2,66133

B0FGB172 m2 Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 16,10000 = 16,42200

Subtotal: 19,56783 19,56783

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25872

COST DIRECTE 37,07485
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,85374

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,92860

P-11 E9U341A1 m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica
C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 7,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 21,78000 = 0,43560

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 24,56000 = 2,45600

Subtotal: 2,89160 2,89160

Materials

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,1001      x 0,34000 = 0,03403
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B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

0,525      x 0,28000 = 0,14700

B9U341A0 m Sòcol de rajola gres extruït esmaltat, de 10 cm
d'alçària

1,020      x 4,32000 = 4,40640

Subtotal: 4,58743 4,58743

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04337

COST DIRECTE 7,52240
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37612

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,89852

P-12 E9U7U110 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de
gruix,esmaltat, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs
d´expansió i cargols

Rend.: 1,000 8,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 20,41000 = 0,20410

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 24,56000 = 2,94720

Subtotal: 3,15130 3,15130

Materials

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,10000 = 0,40000

B9U7U110 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de
gruix,esmaltat, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs
d´expansió i cargols

1,020      x 4,55000 = 4,64100

Subtotal: 5,04100 5,04100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04727

COST DIRECTE 8,23957
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,65155

P-13 E9Z2A101XMP m2 Rebaixat i polit semifí de paviment de formigó amb
diferents pedres amb màquina refrigerada per aigua.

Rend.: 1,000 14,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0128000 h Oficial 1a polidor 0,320 /R x 24,56000 = 7,85920

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050

Subtotal: 8,87970 8,87970

Maquinària

C2009000 h Abrillantadora 0,120 /R x 1,95000 = 0,23400

C2007000 h Polidora 2,000 /R x 2,34000 = 4,68000

Subtotal: 4,91400 4,91400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13320

COST DIRECTE 13,92690
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,69634

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,62324
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P-14 EASA21NB u Porta tallafocs de fusta, EI2-60-C5, una fulla batent,
de 80x210 cm mes tarja superior fixe de 40cm, Inclou
manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno
de Caber amb placa rodona o semblant, xarneres i
accessoris d'acer inoxidable

Rend.: 1,000 689,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,250 /R x 25,01000 = 6,25250

Subtotal: 6,25250 6,25250

Materials

BASA21NB u Porta tallafocs de fusta, EI2-60-C5, una fulla batent,
de 80x210 cm mes tarja superior fixe de 40cm, Inclou
manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model Juno
de Caber amb placa rodona o semblant, xarneres i
accessoris d'acer inoxidable

1,000      x 650,50000 = 650,50000

Subtotal: 650,50000 650,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15631

COST DIRECTE 656,90881
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 32,84544

COST EXECUCIÓ MATERIAL 689,75425

P-15 EQ11U010XMP u Cadira Wing d'Actiu o semblant de polipropilè color
blanc.

Rend.: 1,000 82,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-16 EQ11U011XMP u Cadira despatx Lotus de Mobel Linea o semblant.
Seient tapissat i respatller en reixeta blanca

Rend.: 1,000 229,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-17 EQ11U013XMP u Taula sales polivalents LTS System d'Enea o
semblant.Taulell d'HPL compact blanc, potes de fusta
de bedoll.
Mides 100*200 cm

Rend.: 1,000 945,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-18 EQ11U014XMP u Taula despatx Way d'Enea o semblant.Taulell de
melamina  blanca, potes de lacades en blanc.
Mides 140*60 cm

Rend.: 1,000 432,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-19 EQ11U015XMP u Taula despatx Way d'Enea o semblant.Taulell de
melamina  blanca, potes de lacades en blanc.
Mides 160*80 cm

Rend.: 1,000 480,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-20 EQ11U016XMP u Taula despatx Way d'Enea o semblant.Taulell de
melamina  blanca, potes de lacades en blanc.
Mides 180*80 cm

Rend.: 1,000 502,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-21 EQ11U017XMP u Taula despatx Way d'Enea o semblant.Taulell de
melamina  blanca, potes de lacades en blanc.
Mides 200*80 cm

Rend.: 1,000 520,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-22 EQ11U021XMP u Cadira Spacio d'actiu de polipropilè color blanc o
semblant, amb pala d'escriptura abatible de tauler
fenòlic blanc i potes metal.liques pintades

Rend.: 1,000 101,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-23 EQ11U027XMP u Ganxo recte de color blanc+cable d'acer inoxidable
de 122 cm  de Intermodal o equivalent, col.locat

Rend.: 1,000 5,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-24 EQ11U028XMP u Penjagor Presh bloc 20 kg de color blanc de
Intermodal o equivalent, col.locat

Rend.: 1,000 5,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-25 EQ11U029XMP u Guia click galllery system de color blanc i 2 m. de
llargada de Intermodal o equivalent, col.locada

Rend.: 1,000 9,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-26 EQ71057A u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm
per laterals i portes i de 25 mm a lleixes, de 8 portes
batents amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable,
distribució segons plànol projecte

Rend.: 1,000 1.196,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-27 EQ71057B u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm
per laterals i portes i de 25 mm a lleixes, de 8 portes
batents mes zones intermitges de lleixes amb tiradors
i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol
projecte

Rend.: 1,000 1.533,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-28 EQ71057C u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm
per laterals i portes i de 25 mm a lleixes, de 4 portes
batents, amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable,
distribució segons plànol projecte

Rend.: 1,000 550,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-29 EQ71057D u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm
per laterals i portes i de 25 mm a lleixes, de 4 portes
batents, amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable,
distribució segons plànol projecte

Rend.: 1,000 923,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-30 EQ71057E u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm
per laterals i portes i de 25 mm a lleixes, de 10 portes
batents, amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable,
distribució segons plànol projecte

Rend.: 1,000 1.706,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-31 EQ71057G u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm
per laterals i portes i de 25 mm a lleixes, de 10 portes
batents amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable,
distribució segons plànol projecte

Rend.: 1,000 3.060,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-32 EQ71057H u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm
per laterals i portes i de 25 mm a lleixes, de 8 portes
batents amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable,
distribució segons plànol projecte

Rend.: 1,000 2.450,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-33 EQ71057K u Conjunt calaixos, taula recepció, lleixes i porta batent
d'aglomerat amb melamina color de 19 mm a portes
i muntants i de 25 mm a lleixes, segons plànol
projecte amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable,
distribució segons plànol projecte

Rend.: 1,000 1.987,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-34 EQ71057L u Taulell recepciór de 152*80*75 de melamina color a
escollir de 19 mm de gruix a muntants i de 25 mm a
horitzontals ,segons plànol projecte

Rend.: 1,000 475,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-35 EQ71057R u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm
per laterals i portes i de 25 mm a lleixes, de 9 portes
batents amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable,
distribució segons plànol projecte

Rend.: 1,000 1.023,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-36 EQ71057S u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm
per laterals i portes i de 25 mm a lleixes, de 4 portes
batents amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable,
distribució segons plànol projecte

Rend.: 1,000 457,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-37 EQ71057T u Taula recepciór de 178*50 +75*34 de 75/110 cm
d'alçada de melamina color a escollir de 19 mm de
gruix a muntants i de 25 mm a horitzontals ,segons
plànol projecte

Rend.: 1,000 780,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-38 EQ71057V u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm
per laterals i portes i de 25 mm a lleixes, de 8 portes
batents mes zones intermitges de lleixes amb tiradors
i ferratges d'acer inoxidable, distribució segons plànol
projecte

Rend.: 1,000 1.615,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-39 EQ71057W u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm
per laterals i portes i de 25 mm a lleixes, de 2 portes
batents amb tiradors i ferratges d'acer inoxidable,
distribució segons plànol projecte

Rend.: 1,000 257,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-40 EQ710581 u Armari d'aglomerat amb melamina color, de 19 mm
per laterals i portes i de 25 mm a lleixes, de 4 portes
batents i fixe superior amb tiradors i ferratges d'acer
inoxidable, distribució segons plànol projecte

Rend.: 1,000 625,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-41 K2135111 m3 Enderroc de paret de maçoneria, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 139,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,400 /R x 20,41000 = 130,62400

Subtotal: 130,62400 130,62400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,95936

COST DIRECTE 132,58336
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,62917

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,21253

P-42 K213511XMP ut Formació de forat en paret de maçoneria per a pas
instal.lacions (300*200 i d. 400 mm), amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i arranjament una vegada
col.locats els conductes.

Rend.: 1,000 230,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,400 /R x 20,41000 = 130,62400

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,500 /R x 24,56000 = 85,96000

Subtotal: 216,58400 216,58400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,24876

COST DIRECTE 219,83276
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,99164

COST EXECUCIÓ MATERIAL 230,82440

P-43 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 20,41000 = 7,14350

Subtotal: 7,14350 7,14350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10715

COST DIRECTE 7,25065
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36253

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,61319

P-44 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix amb acabat remolinat a les dues cares, a
mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 14,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 21,21000 = 6,36300

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 20,41000 = 6,12300

Subtotal: 12,48600 12,48600

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,300 /R x 3,32000 = 0,99600

Subtotal: 0,99600 0,99600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18729

COST DIRECTE 13,66929
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68346

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,35275

P-45 K2182281 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 9,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 20,41000 = 9,18450

Subtotal: 9,18450 9,18450
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13777

COST DIRECTE 9,32227
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,46611

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,78838

P-46 K2183721 m2 Arrencada d'aplacat de fusta sobre llistons, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 20,41000 = 5,51070

Subtotal: 5,51070 5,51070

COST DIRECTE 5,51070
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27554

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,78624

P-47 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de
ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 13,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 20,41000 = 12,24600

Subtotal: 12,24600 12,24600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18369

COST DIRECTE 12,42969
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62148

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,05117

P-48 K219D4B2XMP m2 Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica , amb
mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 30,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 20,41000 = 14,28700

A010V100 h Restaurador assistent 0,700 /R x 20,79000 = 14,55300

Subtotal: 28,84000 28,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43260

COST DIRECTE 29,27260
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,46363

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,73623

P-49 K219D4B3XMP m2 Enderroc de paviment de rajola ceràmica , amb
mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor,

Rend.: 1,000 15,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 20,41000 = 14,28700

Subtotal: 14,28700 14,28700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21431

COST DIRECTE 14,50131
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72507

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,22637

P-50 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 21,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 20,41000 = 20,41000

Subtotal: 20,41000 20,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30615

COST DIRECTE 20,71615
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,03581

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,75196

P-51 K21A1012 u Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera
amb porticons, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 30,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,400 /R x 20,41000 = 28,57400

Subtotal: 28,57400 28,57400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42861

COST DIRECTE 29,00261
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,45013

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,45274

P-52 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 10,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 20,41000 = 10,20500

Subtotal: 10,20500 10,20500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15308

COST DIRECTE 10,35808
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,51790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,87598
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P-53 K2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 7,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,202 /R x 33,03000 = 6,67206

Subtotal: 6,67206 6,67206

COST DIRECTE 6,67206
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,00566

P-54 K2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0.19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 7,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0.19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,190      x 40,00000 = 7,60000

Subtotal: 7,60000 7,60000

COST DIRECTE 7,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,98000

P-55 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 20,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 19,50000 = 19,50000

Subtotal: 19,50000 19,50000

COST DIRECTE 19,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,47500
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P-56 K4475111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Inclou part proporcional estintolament forjat i dintell

Rend.: 1,000 3,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,037 /R x 20,41000 = 0,75517

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,037 /R x 24,56000 = 0,90872

Subtotal: 1,66389 1,66389

Maquinària

C44Z5012 u part proporcional estintolament 1,000 /R x 1,05000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000

Materials

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,86000 = 0,86000

Subtotal: 0,86000 0,86000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04160

COST DIRECTE 3,61549
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,79626

P-57 K45C18H4 m3 Formigó per soleres alleugerides, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba, inclou fibres polipropilè,

Rend.: 1,000 102,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 20,41000 = 7,14350

Subtotal: 7,14350 7,14350

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,103 /R x 155,48000 = 16,01444

Subtotal: 16,01444 16,01444

Materials

B065960B m3 Formigó per soleres alleugerides, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba, inclou fibres polipropilè,

1,050      x 70,50000 = 74,02500

Subtotal: 74,02500 74,02500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17859

COST DIRECTE 97,36153
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,86808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,22960

P-58 K45C18H5 m3 Formigó per soleres de gruix variable segons
desnivell suport, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 102,23 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 20,41000 = 7,14350

Subtotal: 7,14350 7,14350

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,103 /R x 155,48000 = 16,01444

Subtotal: 16,01444 16,01444

Materials

B065960B m3 Formigó per soleres alleugerides, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba, inclou fibres polipropilè,

1,050      x 70,50000 = 74,02500

Subtotal: 74,02500 74,02500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17859

COST DIRECTE 97,36153
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,86808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,22960

P-59 K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, fabricat a obra amb sacs de formigó sec ,abocat
manualment

Rend.: 1,000 491,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 8,000 /R x 24,56000 = 196,48000

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 20,41000 = 163,28000

Subtotal: 359,76000 359,76000

Materials

B065710D m3 Formigó HA 25 en sacs 1,050      x 95,00000 = 99,75000

Subtotal: 99,75000 99,75000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,99400

COST DIRECTE 468,50400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,42520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 491,92920

P-60 K4B9DACC m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m
B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 6,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,030 /R x 21,78000 = 0,65340

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,030 /R x 24,56000 = 0,73680

Subtotal: 1,39020 1,39020

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,020      x 1,22000 = 0,02440

B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 3,95000 = 4,74000
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Subtotal: 4,76440 4,76440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02085

COST DIRECTE 6,17545
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30877

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,48423

P-61 K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a enmarcat de
rajola recuperada, amb tauló de fusta

Rend.: 1,000 46,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,720 /R x 21,78000 = 15,68160

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,960 /R x 24,56000 = 23,57760

Subtotal: 39,25920 39,25920

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,34000 = 0,67993

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 255,22000 = 0,48492

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0201      x 45,56000 = 0,91576

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 1,38000 = 1,58631

B0A31000 kg Clau acer 0,0988      x 1,36000 = 0,13437

Subtotal: 3,80129 3,80129

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,98148

COST DIRECTE 44,04197
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,20210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,24407

P-62 K4F22L57 m3 Paret estructural per a revestir de 50 cm de gruix, de
maó massís d'elaboració mecànica, HD, R-10, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de
ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7.5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència
a compressió de la paret de 4 N/mm2

Rend.: 1,000 470,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 20,41000 = 81,64000

A0122000 h Oficial 1a paleta 8,000 /R x 24,56000 = 196,48000

Subtotal: 278,12000 278,12000

Materials

B0F13251 u Maó massís d'elaboració manual R-10, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

445,700      x 0,32000 = 142,62400

Subtotal: 142,62400 142,62400

D0718731 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 300 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:5 i 7.5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,250      x 82,77850 = 20,69463
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Subtotal: 163,31863 163,31863

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,95300

COST DIRECTE 448,39163
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,41958

COST EXECUCIÓ MATERIAL 470,81121

P-63 K4ZWGAE2XM u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de
diàmetre i 200 mm llargària, amb resines epoxi, sobre
suport de fàbrica de pedra

Rend.: 1,000 8,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 20,36000 = 4,07200

Subtotal: 4,07200 4,07200

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,055 /R x 3,42000 = 0,18810

Subtotal: 0,18810 0,18810

Materials

B0A6AH9E u Ancoratge amb barra d'acer corrugat  de 12 mm de
diàmetre i 200 mm llargària, amb resines epoxi, sobre
suport de fàbrica de pedra

1,000      x 3,46000 = 3,46000

Subtotal: 3,46000 3,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06108

COST DIRECTE 7,78118
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,17024

P-64 K5ZR1G0U m Neteja i rejuntat  juntes canal d'acer  galvanitzat Rend.: 1,000 20,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 20,41000 = 5,10250

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 24,56000 = 8,59600

Subtotal: 13,69850 13,69850

Materials

B0FG3JA3 ml Neteja i rejuntat  juntes canal d'acer d'acer galvanitzat 1,000      x 5,25000 = 5,25000

Subtotal: 5,25000 5,25000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34246

COST DIRECTE 19,29096
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,96455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,25551

P-65 K71363MK m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-3
segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de
densitat superficial 4.2 kg/m2 formada per làmina de
quitrà modificat amb polímers LAM-3-NA, col·locada
sobre capa separadora amb geotèxtil

Rend.: 1,000 18,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,220 /R x 24,56000 = 5,40320

A0137000 h Ajudant col·locador 0,110 /R x 21,78000 = 2,39580

Subtotal: 7,79900 7,79900

Materials

B7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2

1,155      x 0,82000 = 0,94710

B711G0M0 m2 Làmina de quitrà modificat amb polímers LAM-3-NA
sense armadura

1,210      x 7,22000 = 8,73620

Subtotal: 9,68330 9,68330

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11699

COST DIRECTE 17,59929
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,87996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,47925

P-66 K7C9P901 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca
(MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 70 mm de gruix,
col·locada sense adherir

Rend.: 1,000 15,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 20,41000 = 0,61230

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 24,56000 = 1,47360

Subtotal: 2,08590 2,08590

Materials

B7C9P900 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 36 a 40 kg/m3, de 70 mm de gruix

1,050      x 11,99000 = 12,58950

Subtotal: 12,58950 12,58950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03129

COST DIRECTE 14,70669
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73533

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,44202

P-67 K81112A0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical
interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç

Rend.: 1,000 17,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 20,41000 = 5,71480

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,380 /R x 24,56000 = 9,33280

Subtotal: 15,04760 15,04760

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0162      x 76,62250 = 1,24128

Subtotal: 1,24128 1,24128
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37619

COST DIRECTE 16,66507
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83325

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,49832

P-68 K81126D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:0,5:4, remolinat

Rend.: 1,000 28,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,616 /R x 24,56000 = 15,12896

A0140000 h Manobre 0,396 /R x 20,41000 = 8,08236

Subtotal: 23,21132 23,21132

Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0259      x 128,74211 = 3,33442

Subtotal: 3,33442 3,33442

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58028

COST DIRECTE 27,12602
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,35630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,48232

P-69 K8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1

Rend.: 1,000 13,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,283 /R x 24,56000 = 6,95048

A0149000 h Manobre guixaire 0,151 /R x 20,41000 = 3,08191

Subtotal: 10,03239 10,03239

Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,12000 = 0,09576

Subtotal: 0,09576 0,09576

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,0202      x 117,53810 = 2,37427

Subtotal: 2,47003 2,47003

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25081

COST DIRECTE 12,75323
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63766

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,39089
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P-70 K8445260 m2 Cel ras inclinat continu de plaques de guix laminat
tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix
i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format
per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a
una alçària de cel ras de  mes de 3 m.

Rend.: 1,000 41,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 24,56000 = 12,28000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,500 /R x 21,78000 = 10,89000

Subtotal: 23,17000 23,17000

Materials

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,04000 = 0,07560

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 5,39000 = 5,55170

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,30000 = 1,67400

B84Z7850 m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm com a
màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm
com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1.2 m, per a suportar una càrrega
de fins a 15 kg

1,000      x 7,83000 = 7,83000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,31000 = 0,61898

Subtotal: 15,75028 15,75028

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34755

COST DIRECTE 39,26783
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,96339

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,23122

K8445300 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i
vora afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades
directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000 25,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 24,56000 = 7,36800

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 21,78000 = 6,53400

Subtotal: 13,90200 13,90200

Materials

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,04000 = 0,07560

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

2,600      x 0,94000 = 2,44400

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,31000 = 0,61898

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 5,39000 = 5,55170

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,30000 = 1,67400
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Subtotal: 10,36428 10,36428

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20853

COST DIRECTE 24,47481
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,22374

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,69855

P-71 K8449300 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora
afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades
directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000 28,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 21,78000 = 6,53400

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 24,56000 = 7,36800

Subtotal: 13,90200 13,90200

Materials

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,30000 = 1,67400

B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 8,01000 = 8,25030

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,31000 = 0,61898

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,04000 = 0,07560

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

2,600      x 0,94000 = 2,44400

Subtotal: 13,06288 13,06288

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20853

COST DIRECTE 27,17341
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,35867

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,53208

P-72 K87715AT m2 Rejuntat de parament vertical de maçoneria, amb
morter amb additius de ciment blanc de ram de paleta
1:1:7 amb colorant, elaborat a l'obra, buidat i neteja
del material dels junts i protecció dels junts amb cinta
adhesiva.

Rend.: 1,000 32,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,304 /R x 24,56000 = 7,46624

A0140000 h Manobre 0,717 /R x 20,41000 = 14,63397

Subtotal: 22,10021 22,10021

Maquinària

CZ174000 h Equip de raig d'aire a pressió 0,100 /R x 2,78000 = 0,27800

Subtotal: 0,27800 0,27800

Materials

B8ZZU300 m Cinta adhesiva tipus pintor de 50 mm d'amplaria 13,950      x 0,05000 = 0,69750

Subtotal: 0,69750 0,69750
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D071L6C1 m3 Morter mixt amb ciment blanc de ram de paleta BL,
calç i sorra de marbre blanc, amb colorant i 250
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i
5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

0,021      x 324,46653 = 6,81380

Subtotal: 7,51130 7,51130

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,66301

COST DIRECTE 30,55252
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,52763

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,08014

P-73 K877S00T ml Consolidació d'esquerdes estructurals reforçant-les
amb grapes d'acer inoxidable revestides amb morter
de calç i càrrega àrida.

Rend.: 1,000 46,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,680 /R x 24,56000 = 16,70080

A0140000 h Manobre 0,680 /R x 20,41000 = 13,87880

Subtotal: 30,57960 30,57960

Materials

D071L6C2 kg barres acer inox 4,500      x 1,50000 = 6,75000

D071L6C1 m3 Morter mixt amb ciment blanc de ram de paleta BL,
calç i sorra de marbre blanc, amb colorant i 250
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i
5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

0,0184      x 324,46653 = 5,97018

Subtotal: 12,72018 12,72018

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,91739

COST DIRECTE 44,21717
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,21086

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,42803

P-74 K8785310 m2 Neteja de parament de restes orgàniques,
microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid
fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic,
emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua,
aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja
amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 5,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,140 /R x 20,41000 = 2,85740

Subtotal: 2,85740 2,85740

Maquinària

C200Y000 h Equip polvoritzador de motxilla amb bomba manual 0,140 /R x 2,36000 = 0,33040

Subtotal: 0,33040 0,33040

Materials

B8ZA4000 kg Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic,
emulsionants i additius

0,500      x 3,63000 = 1,81500
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B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,54000 = 0,00154

Subtotal: 1,81654 1,81654

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07144

COST DIRECTE 5,07578
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,32956

P-75 K898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

Rend.: 1,000 8,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,180 /R x 24,56000 = 4,42080

A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 21,78000 = 1,08900

Subtotal: 5,50980 5,50980

Materials

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 0,5508      x 4,45000 = 2,45106

Subtotal: 2,45106 2,45106

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08265

COST DIRECTE 8,04351
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,40218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,44568

P-76 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat
Inclou pintat instal.lacions

Rend.: 1,000 7,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,070 /R x 21,78000 = 1,52460

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 24,56000 = 3,68400

Subtotal: 5,20860 5,20860

Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,3978      x 3,08000 = 1,22522

Subtotal: 1,87547 1,87547

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07813

COST DIRECTE 7,16220
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,52031

P-77 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat
Inclou pintat instal.lacions

Rend.: 1,000 8,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 24,56000 = 4,91200

A013D000 h Ajudant pintor 0,055 /R x 21,78000 = 1,19790

Subtotal: 6,10990 6,10990

Materials

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,3978      x 3,08000 = 1,22522

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025

Subtotal: 1,87547 1,87547

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09165

COST DIRECTE 8,07702
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,40385

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,48087

P-78 K898K2A1 m2 Pintat de parament inclinat, amb pintura plàstica color
clar amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat.
Inclou pintat instal.lacions

Rend.: 1,000 9,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,055 /R x 21,78000 = 1,19790

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,250 /R x 24,56000 = 6,14000

Subtotal: 7,33790 7,33790

Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,3978      x 3,08000 = 1,22522

Subtotal: 1,87547 1,87547

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11007

COST DIRECTE 9,32344
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,46617

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,78961

K898MCXMP m2 Pintat de parament vertical amb pintura de terra
acabat de gra obert texturitzat de Fetdeterra o
equivalent , amb una capa d'imprimació fixadora i 2
capes d'acabat.
Inclou pintat instal.lacions

Rend.: 1,000 -18,49 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-79 K898MHXMP m2 Pintat de parament vertical amb pintura de terra
acabat de gra obert texturitzat de Fetdeterra o
equivalent , amb una capa d'imprimació fixadora i 2
capes d'acabat.
Inclou pintat instal.lacions

Rend.: 1,000 18,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 21,78000 = 1,08900

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,220 /R x 24,56000 = 5,40320

Subtotal: 6,49220 6,49220
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Materials

B8ZAR000 kg Imprimació fixadora de resines sintètiques 0,102      x 11,01000 = 1,12302

B89Z5001 m2 Pintat de parament vertical  amb pintura de terra
acabat de gra obert texturitzat de Fetdeterra o
equivalent , amb una capa d'imprimació fixadora i 2
capes d'acabat.

1,000      x 9,90000 = 9,90000

Subtotal: 11,02302 11,02302

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09738

COST DIRECTE 17,61260
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,88063

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,49323

P-80 K9D11JJLXMP m2 Col.locació de rajola ceràmica recuperada, col·locada
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 19,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,430 /R x 24,56000 = 10,56080

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 20,41000 = 4,28610

Subtotal: 14,84690 14,84690

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 158,85761 = 3,17715

Subtotal: 3,17715 3,17715

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22270

COST DIRECTE 18,24675
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,91234

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,15909

P-81 K9EAU010 m2 Paviment de mosaic hidràulic, de color llis, de 20x20
cm , col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix

Rend.: 1,000 89,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 24,56000 = 9,82400

Subtotal: 10,84450 10,84450

Materials

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,035      x 16,58000 = 0,58030

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,800      x 0,92000 = 1,65600

B9EAU010 m2 Mosaic hidràulic, de color llis, de 20x20 cm 1,020      x 69,17000 = 70,55340

Subtotal: 72,78970 72,78970

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 76,62250 = 1,53245
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Subtotal: 74,32215 74,32215

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16267

COST DIRECTE 85,32932
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,26647

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,59578

P-82 K9Z312C1XMP m2 Tractament oleo aquos repelent antitaques, 2 capes Rend.: 1,000 9,30 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-83 KA1D2HE1 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent,
per a un buit d'obra aproximat de 71x112 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

Rend.: 1,000 519,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 25,01000 = 15,00600

A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 21,95000 = 3,29250

Subtotal: 18,29850 18,29850

Materials

BA1D29K2 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent,
per a un buit d'obra aproximat de 71x112 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

1,000      x 470,00000 = 470,00000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,110      x 17,21000 = 1,89310

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,320      x 11,96000 = 3,82720

Subtotal: 475,72030 475,72030

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,45746

COST DIRECTE 494,47626
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,72381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 519,20008

P-84 KA1D2HE2 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batent, per a un buit d'obra aproximat de 216x230
cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana,

Rend.: 1,000 1.511,11 €
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ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,500 /R x 21,95000 = 10,97500

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,500 /R x 25,01000 = 37,51500

Subtotal: 48,49000 48,49000

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,720      x 11,96000 = 8,61120

BA1D29F5 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batent, per a un buit d'obra aproximat de 216x230
cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

1,000      x 1.375,50000 = 1.375,50000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,310      x 17,21000 = 5,33510

Subtotal: 1.389,44630 1.389,44630

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,21225

COST DIRECTE 1.439,14855
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 71,95743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.511,10598

P-85 KA1D2HE3 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulles
batent, per a un buit d'obra aproximat de 106x230
cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

Rend.: 1,000 906,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,020 /R x 25,01000 = 25,51020

A013A000 h Ajudant fuster 0,250 /R x 21,95000 = 5,48750

Subtotal: 30,99770 30,99770

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,210      x 17,21000 = 3,61410
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B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,620      x 11,96000 = 7,41520

BA1D29F3 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulles
batent, per a un buit d'obra aproximat de 106x230
cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

1,000      x 821,00000 = 821,00000

Subtotal: 832,02930 832,02930

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,77494

COST DIRECTE 863,80194
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 43,19010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 906,99204

P-86 KA1D2HE4 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de
137x268+16 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana, part superior de vidre i
inferior opac
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

Rend.: 1,000 1.608,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 25,01000 = 30,01200

A013A000 h Ajudant fuster 0,300 /R x 21,95000 = 6,58500

Subtotal: 36,59700 36,59700

Materials

BA1D29F2 u Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra aproximat de 137x268 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana, part superior
de vidre i inferior opac
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

1,000      x 1.482,50000 = 1.482,50000

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,640      x 11,96000 = 7,65440

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,220      x 17,21000 = 3,78620

Subtotal: 1.493,94060 1.493,94060
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,91493

COST DIRECTE 1.531,45253
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 76,57263

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.608,02515

P-87 KA1D2HE5 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra aproximat de 112x157 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana, mes porticons
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

Rend.: 1,000 1.109,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 25,01000 = 30,01200

A013A000 h Ajudant fuster 0,300 /R x 21,95000 = 6,58500

Subtotal: 36,59700 36,59700

Materials

BA1D29E6 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra aproximat de 112x157 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana, mes porticons
Inclou pintura segons color existent(verdós),
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

1,000      x 1.013,00000 = 1.013,00000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,110      x 17,21000 = 1,89310

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,320      x 11,96000 = 3,82720

Subtotal: 1.018,72030 1.018,72030

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,91493

COST DIRECTE 1.056,23223
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 52,81161

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.109,04384

P-88 KA1D2HE6 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 95x202 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana, mes porticons
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

Rend.: 1,000 1.607,27 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 25,01000 = 30,01200

A013A000 h Ajudant fuster 0,300 /R x 21,95000 = 6,58500

Subtotal: 36,59700 36,59700

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,110      x 17,21000 = 1,89310

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,320      x 11,96000 = 3,82720

BA1D29E8 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 95x202 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana, mes porticons
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

1,000      x 1.487,50000 = 1.487,50000

Subtotal: 1.493,22030 1.493,22030

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,91493

COST DIRECTE 1.530,73223
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 76,53661

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.607,26884

P-89 KA1D2HE7 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra aproximat de 81x130 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana, mes porticons
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

Rend.: 1,000 1.258,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 25,01000 = 30,01200

A013A000 h Ajudant fuster 0,300 /R x 21,95000 = 6,58500

Subtotal: 36,59700 36,59700

Materials

BA1D2937 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra aproximat de 81x130 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació

1,000      x 1.155,00000 = 1.155,00000
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mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana, mes porticons
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,110      x 17,21000 = 1,89310

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,320      x 11,96000 = 3,82720

Subtotal: 1.160,72030 1.160,72030

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,91493

COST DIRECTE 1.198,23223
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 59,91161

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.258,14384

P-90 KA1D2HE8 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 48x73 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

Rend.: 1,000 473,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 21,95000 = 3,29250

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 25,01000 = 15,00600

Subtotal: 18,29850 18,29850

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,110      x 17,21000 = 1,89310

BA1D29E9 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 48x73 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana,
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

1,000      x 426,80000 = 426,80000

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,320      x 11,96000 = 3,82720

Subtotal: 432,52030 432,52030
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,45746

COST DIRECTE 451,27626
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,56381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 473,84008

P-91 KA1D2HE9 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 48x80 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana,
Inclou pintura segons color existent(verdós),
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

Rend.: 1,000 473,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 21,95000 = 3,29250

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 25,01000 = 15,00600

Subtotal: 18,29850 18,29850

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,320      x 11,96000 = 3,82720

BA1D29F1 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 48x80 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana,
Inclou pintura segons color existent(verdós),
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6
Imitació de la forma i motllures de la fusteria existent

1,000      x 426,80000 = 426,80000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,110      x 17,21000 = 1,89310

Subtotal: 432,52030 432,52030

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,45746

COST DIRECTE 451,27626
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,56381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 473,84008

P-92 KA1D2HF4 u Finestra de fusta de pi flandes per a pintar, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 99x134 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana.
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

Rend.: 1,000 524,45 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 21,95000 = 3,29250

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 25,01000 = 15,00600

Subtotal: 18,29850 18,29850

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,320      x 11,96000 = 3,82720

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,110      x 17,21000 = 1,89310

BA1D29G1 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 99x134 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana, mes porticons
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

1,000      x 475,00000 = 475,00000

Subtotal: 480,72030 480,72030

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,45746

COST DIRECTE 499,47626
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,97381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 524,45008

P-93 KA1D2HF5 u Balconera de fusta de pi flandes per a pintar,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 100x230
cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana.
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

Rend.: 1,000 904,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,800 /R x 25,01000 = 20,00800

A013A000 h Ajudant fuster 0,200 /R x 21,95000 = 4,39000

Subtotal: 24,39800 24,39800

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,400      x 11,96000 = 4,78400

BA1D29G2 u Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 100x230 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de

1,000      x 828,00000 = 828,00000
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resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana, mes porticons
ferratges d'acer inoxidable
Vidres laminats 4+4/12/6

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,200      x 17,21000 = 3,44200

Subtotal: 836,22600 836,22600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,60995

COST DIRECTE 861,23395
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 43,06170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 904,29565

P-94 KAQDD271 u Obertura interior formada per dos vidres fixs i una
porta de vidre (5+5), tot enmarcat amb bastiment de
fusta i tapetes de DM.
Mides 74+90+103 cm d'amplària i 221 cm alçària ,
per a esmaltar
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate
AISI 316 model Juno de Caber amb placa rodona o
semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable, i
sòcol de 30 cm i franja amb contrast de color de 5 cm
a 150 cm d'alçada.

Rend.: 1,000 1.428,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 1,200 /R x 21,95000 = 26,34000

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,300 /R x 25,01000 = 32,51300

Subtotal: 58,85300 58,85300

Materials

BAQDD199 u Obertura interior formada per dos vidres  fixs i una
porta de vidre (5+5), tot enmarcat amb bastiment de
fusta i tapetes de DM.
Mides  74+90+103 cm d'amplària i 221 cm alçària  ,
per a esmaltar
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate
AISI 316 model Juno de Caber amb placa rodona o
semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable, i
sòcol de 30 cm i franja amb contrast de color de 5 cm
a 150 cm d'alçada.

1,000      x 1.300,00000 = 1.300,00000

Subtotal: 1.300,00000 1.300,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,47133

COST DIRECTE 1.360,32433
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 68,01622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.428,34054

P-95 KAQDD273 u Obertura interior formada per un vidre fix i una porta
de vidre (5+5), tot enmarcat amb bastiment de fusta i
tapetes de DM.
Mides 90+60 cm d'amplària i 220 d' alçària , per a
esmaltar
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate
AISI 316 model Juno de Caber amb placa rodona o
semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable, i
sòcol de 30 cm i franja amb contrast de color de 5 cm
a 150 cm d'alçada.

Rend.: 1,000 1.013,59 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,300 /R x 25,01000 = 32,51300

A013A000 h Ajudant fuster 1,200 /R x 21,95000 = 26,34000

Subtotal: 58,85300 58,85300

Materials

BAQDD195 u Obertura interior formada per un vidre fix i una porta
de vidre (5+5), tot enmarcat amb bastiment de fusta i
tapetes de DM.
Mides  90+60 cm d'amplària i 22 d' alçària  , per a
esmaltar
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate
AISI 316 model Juno de Caber amb placa rodona o
semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable, i
sòcol de 30 cm i franja amb contrast de color de 5 cm
a 150 cm d'alçada.

1,000      x 905,00000 = 905,00000

Subtotal: 905,00000 905,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,47133

COST DIRECTE 965,32433
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 48,26622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.013,59054

P-96 KAQDD275 u Obertura interior formada per un vidre fix i una porta
de vidre (5+5), amb tarja superior de fusta , tot
enmarcat amb bastiment de fusta i tapetes de DM.
Mides 90+60 cm d'amplària i 221+29 cm alçària ,
per a esmaltar
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate
AISI 316 model Juno de Caber amb placa rodona o
semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable, i
sòcol de 30 cm i franja amb contrast de color de 5 cm
a 150 cm d'alçada.

Rend.: 1,000 1.060,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,300 /R x 25,01000 = 32,51300

A013A000 h Ajudant fuster 1,200 /R x 21,95000 = 26,34000

Subtotal: 58,85300 58,85300

Materials

BAQDD198 u Obertura interior formada per un vidre fix i una porta
de vidre (5+5), amb tarja superior de fusta , tot
enmarcat amb bastiment de fusta i tapetes de DM.
Mides  90+60 cm d'amplària i 221+29 cm alçària  ,
per a esmaltar
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate
AISI 316 model Juno de Caber amb placa rodona o
semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable, i
sòcol de 30 cm i franja amb contrast de color de 5 cm
a 150 cm d'alçada.

1,000      x 950,00000 = 950,00000
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Subtotal: 950,00000 950,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,47133

COST DIRECTE 1.010,32433
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 50,51622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.060,84054

P-97 KAQDD282 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,
80 cm d'amplària i 210 cm alçària mes tarja supeior
fixe de 40 cm , per a pintar, de cares llises de DM de
6 mm de gruix i estructura interior de fusta,
col·locada.
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate
AISI 316 model Juno de Caber amb placa rodona o
semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable
Inclou aplacat DM exterior(cara passadís) per
enrasar amb aplacat de caracterçístiques Cs2, d0

Rend.: 1,000 598,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,039 /R x 21,95000 = 0,85605

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,856 /R x 25,01000 = 21,40856

Subtotal: 22,26461 22,26461

Materials

BAQDD298 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,80
cm d'amplària i 210 cm alçària  mes tarja supeior fixe
de 40 cm , per a pintar, de cares llises de DM de 6
mm de gruix  i estructura interior de fusta, col·locada.
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate
AISI 316 model Juno de Caber amb placa rodona o
semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable

1,000      x 547,00000 = 547,00000

Subtotal: 547,00000 547,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,55662

COST DIRECTE 569,82123
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,49106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 598,31229

P-98 KAQDD285 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de
gruix,100 cm d'amplària i 210 cm alçària mes tarja
supeior fixe de 40 cm , per a pintar, de cares llises de
DM de 6 mm de gruix i estructura interior de fusta,
col·locada.
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate
AISI 316 model Juno de Caber amb placa rodona o
semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable

Rend.: 1,000 664,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,039 /R x 21,95000 = 0,85605

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,856 /R x 25,01000 = 21,40856

Subtotal: 22,26461 22,26461

Materials
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BAQDD396 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de
gruix,100 cm d'amplària i 210 cm alçària  mes tarja
supeior fixe de 40 cm , per a pintar, de cares llises de
DM de 6 mm de gruix  i estructura interior de fusta,
col·locada.
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate
AISI 316 model Juno de Caber amb placa rodona o
semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable

1,000      x 610,00000 = 610,00000

Subtotal: 610,00000 610,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,55662

COST DIRECTE 632,82123
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 31,64106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 664,46229

P-99 KAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,
80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de
cares llises de DM de 6 mm de gruix i estructura
interior de fusta, col·locada.
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate
AISI 316 model Juno de Caber amb placa rodona o
semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable.

Rend.: 1,000 510,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,856 /R x 25,01000 = 21,40856

A013A000 h Ajudant fuster 0,039 /R x 21,95000 = 0,85605

Subtotal: 22,26461 22,26461

Materials

BAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,
80 cm d'amplària i 210 cm alçària  mes tarja supeior
fixe de 40 cm , per a pintar, de cares llises de DM de
6 mm de gruix  i estructura interior de fusta,
col·locada.
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate
AISI 316 model Juno de Caber amb placa rodona o
semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable
Inclou aplacat DM exterior(cara passadís) per
enrasar amb aplacat de caracterçístiques Cs2, d0

1,000      x 463,00000 = 463,00000

Subtotal: 463,00000 463,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,55662

COST DIRECTE 485,82123
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,29106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 510,11229

KAQDD287 u Dues fulles batents per a porta interior, de 40 mm de
gruix, 115 cm d'amplària i 210 cm alçària mes tarja
supeior fixe de 40 cm , per a pintar, de cares llises de
DM de 6 mm de gruix i estructura interior de fusta,
col·locada.
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate
AISI 316 model Juno de Caber amb placa rodona o
semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable.

Rend.: 1,000 575,96 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 25,01000 = 30,01200

A013A000 h Ajudant fuster 0,070 /R x 21,95000 = 1,53650

Subtotal: 31,54850 31,54850

Materials

BAQDD287 u Dues fulles batents per a porta interior, de 40 mm de
gruix, 115 cm d'amplària i 210 cm alçària  mes tarja
supeior fixe de 40 cm , per a pintar, de cares llises de
DM de 6 mm de gruix  i estructura interior de fusta,
col·locada.
Inclou bastiment, manetes d'acer inoxidable mate
AISI 316 model Juno de Caber amb placa rodona o
semblant, xarneres i accessoris d'acer inoxidable.

1,000      x 516,20000 = 516,20000

Subtotal: 516,20000 516,20000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,78871

COST DIRECTE 548,53721
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,42686

COST EXECUCIÓ MATERIAL 575,96407

P-100 KC151C02 m2 Barana exterior de vidre laminar de seguretat , de
5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat.
Inclou perfil perimetral d'acer inoxidable

Rend.: 1,000 107,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 25,25000 = 12,62500

Subtotal: 12,62500 12,62500

Materials

BC151C01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600
inclou perfil inox perimetral

1,000      x 90,00000 = 90,00000

Subtotal: 90,00000 90,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18938

COST DIRECTE 102,81438
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,14072

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,95509

P-101 KY01U020 u Ajudes del ram de paleta a la resta d'industrials,
inclou connexió desguas pati interior a baixants
existents

Rend.: 1,000 4.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-102 KY01U021 u Aplicació de les mesures de Seguratat i Salut que
s'estableixin al PSS

Rend.: 1,000 2.100,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________



Reforma del 2n pis de Can Trinxeria
Plaça de la Coma 16
17244 Cassa de la Selva

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/21 Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

P-103 P811-H7RD m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç
1:4, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 22,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,330 /R x 19,51000 = 6,43830

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 24,63000 = 12,31500

Subtotal: 18,75330 18,75330

Materials

B07F-0LSV m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

0,017      x 147,09920 = 2,50069

Subtotal: 2,50069 2,50069

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46883

COST DIRECTE 21,72282
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,08614

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,80896

P-104 P846-9JOB m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i
vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format
per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000 38,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 21,71000 = 8,68400

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 24,63000 = 9,85200

Subtotal: 18,53600 18,53600

Materials

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,44000 = 0,68040

B845-2L8O m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm com a
màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm
com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega
de fins a 15 kg

1,000      x 9,02000 = 9,02000

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 5,71000 = 5,88130

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 10,59000 = 1,90620

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,05000 = 0,09450

Subtotal: 17,58240 17,58240
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27804

COST DIRECTE 36,39644
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,81982

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,21626

P-105 PAZ3-B6JO u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1
fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 1
punt de tancament, per a mecanisme vist, homologat
segons UNE-EN 1125, instal·lat

Rend.: 1,000 144,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 25,45000 = 12,72500

Subtotal: 12,72500 12,72500

Materials

BAZ6-2P4T u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1
fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 1
punt de tancament, per a mecanisme vist, homologat
segons UNE-EN 1125

1,000      x 124,94000 = 124,94000

Subtotal: 124,94000 124,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19088

COST DIRECTE 137,85588
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,89279

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,74867

P-106 PEKK-38H6 u Reixa model DMT-X 1000*150 colo de Madel o
equivalent, instal.lada

Rend.: 1,000 79,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,650 /R x 21,68000 = 14,09200

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,650 /R x 25,45000 = 16,54250

Subtotal: 30,63450 30,63450

Materials

BEKJ-0MF6 u Reixa model DMT-X 1000*150 colo de Madel o
equivalent, instal.lada

1,000      x 45,00000 = 45,00000

Subtotal: 45,00000 45,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45952

COST DIRECTE 76,09402
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,80470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,89872
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A0107744 h Ajudant calefactor 29,40000 €

A01077441 h Ajudant calefactor 29,40000 €

A010774411 h Ajudant calefactor 29,40000 €

A0107744111 h Oficial 1a electricista 36,75000 €

A01077441111 h Oficial 1a electricista 36,75000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 27,16000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 21,70000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 21,70000 €

A012G0001 h Oficial 1a calefactor 36,75000 €

A012G00011 h Oficial 1a calefactor 36,75000 €

A012G000111 h Oficial 1a calefactor 36,75000 €

A012G0001111 h Oficial 1a calefactor 36,75000 €

A012H0001 h Oficial 1a electricista 36,75000 €

A012H00011 h Oficial 1a electricista 36,75000 €

A012H000111 h Oficial 1a electricista 36,75000 €

A012H0001111 h Oficial 1a electricista 36,75000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 23,30000 €

A013H000 h Ajudant electricista 18,62000 €

A013M000 h Ajudant muntador 18,65000 €

A013G0001 h Ajudant calefactor 29,40000 €

A013G00011 h Ajudant calefactor 29,40000 €

A013G000111 h Ajudant calefactor 29,40000 €

A013G0001111 h Ajudant calefactor 29,40000 €

A013H0001 h Ajudant electricista 29,40000 €

A013H00011 h Ajudant electricista 29,40000 €

A013H000111 h Ajudant electricista 29,40000 €

A013H0001111 h Ajudant electricista 29,40000 €

A0140000 h Manobre 15,85000 €

A0193744 h Oficial 1a electricista 23,50000 €

A01937441 h Oficial 1a electricista 23,50000 €

A01A7744 h Oficial 1a calefactor 36,75000 €

A01A77441 h Oficial 1a calefactor 36,75000 €

A01A774411 h Oficial 1a calefactor 36,75000 €

A01A7744111 h Ajudant electricista 29,40000 €

A01A77441111 h Ajudant electricista 29,40000 €

A01D3744 h Ajudant electricista 20,05000 €

A01D37441 h Ajudant electricista 20,05000 €

A01E2344 h Oficial 1a calefactor 36,75000 €

A01E23441 h Oficial 1a calefactor 36,75000 €

A01E234411 h Oficial 1a calefactor 36,75000 €

A01E2344111 h Oficial 1a calefactor 36,75000 €

A01E23441111 h Oficial 1a calefactor 36,75000 €

A01F2344 h Ajudant calefactor 29,40000 €
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A01F23441 h Ajudant calefactor 29,40000 €

A01F234411 h Ajudant calefactor 29,40000 €

A01F2344111 h Ajudant calefactor 29,40000 €

A01F23441111 h Ajudant calefactor 29,40000 €
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C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,59000 €

EEFF7F1X u Refredadora d'aire/aigua de la sèrie i-BX d' eficiència prèmium equipada amb compressors rotatius
o scroll de tecnologia inverter, amb modulació continua de capacitat, intercambiador de plaques,
ventiladors axials, bateria d'Al-Cu i vàlvula d'explansió electrònica

8.572,50000 €
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B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15000 €

B0A71H00 u Abraçadora metàl.lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,59000 €

B0A71K00 u Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interior 1,01000 €

B0A71L00 u Abraçadora metàl.lica, de 75 mm de diàmetre interior 1,92000 €

B0A71M00 u Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interior 2,10000 €

B0A75400 u Abrazadera plástica, de 12 mm de diámetro interior 0,24000 €

B0A75600 u Abrazadera plástica, de 16 mm de diámetro interior 0,28000 €

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,35000 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,55000 €

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,42000 €

B7C90000 m2 Panel PIR-ALU® 30/35: 15,33000 €

BB920000 u Rètol senyalització aparell alarma segons norma UNE 10,00000 €

BB920001 u Retol de senyalització fotoluminiscent segons norma UNE 10,00000 €

BE42Q121 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable

5,59000 €

BE42Q721 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable

6,74000 €

BE42Q821 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable

7,53000 €

BE42Q921 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable

9,28000 €

BE42QB21 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable

14,81000 €

BE42QC21 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable

10,59000 €

BE42Q1211 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable

5,59000 €

BE42Q7211 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable

6,74000 €

BE42Q8211 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable

7,53000 €

BE42Q9211 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable

9,28000 €

BE42QB211 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable

14,81000 €

BE42QC211 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable

10,59000 €

BE42Q410D9B m Tub helicoïdal d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre i gruix 0,5 mm, ref. GH-125-05 de la sèrie
Acer Galvanitzat d'AIR TUB

4,00000 €

BE42Q710D9B m Tub helicoïdal d'acer galvanitzat de 120 mm de diàmetre i gruix 0,5 mm, amb aillament tèrmic de
conductes amb llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m³, de 30 mm de gruix i muntat exteriorment.
Inclou formació de recobriment exterior del conducte amb planxa d¡alumini de 0,8 mm de gruix
muntat sobre aillament.Subministrat i instal·lat

23,87000 €

BE42Q830D9C9 m Tub helicoïdal d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre i gruix 0,7 mm, amb aillament tèrmic de
conductes amb llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m³, de 30 mm de gruix i muntat exteriorment.
Inclou formació de recobriment exterior del conducte amb planxa d¡alumini de 0,8 mm de gruix
muntat sobre aillament.Subministrat i instal·lat

43,71000 €

BE42Q930D9C m Tub helicoïdal d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre i gruix 0,7 mm, amb aillament tèrmic de
conductes amb llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m³, de 30 mm de gruix i muntat exteriorment.
Inclou formació de recobriment exterior del conducte amb planxa d¡alumini de 0,8 mm de gruix
muntat sobre aillament.Subministrat i instal·lat

49,67000 €
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BE42QE30D9C m Tub helicoïdal d'acer galvanitzat de 320 mm de diàmetre i gruix 0,7 mm, amb aillament tèrmic de
conductes amb llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m³, de 30 mm de gruix i muntat exteriorment.
Inclou formació de recobriment exterior del conducte amb planxa d¡alumini de 0,8 mm de gruix
muntat sobre aillament.Subministrat i instal·lat

59,47000 €

BE443AS0 m Conducto circular de aluminio+espiral de acero perforado+fibra de vidrio con aluminio reforzado,
de 100 mm de diámetro sin espesor definido

2,59000 €

BEC40000 u Subministre i col·locació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1500
m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 200 W cada un,
amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o
sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i
impulsió

2.066,00000 €

BEC40001 u Recuperador de calor Tecna RCA 3900-DBF,
monofàsica,230V,1250m3/h,2x200W,filtresF-7+F-8,col·locat

3.380,00000 €

BEC40002 u ventilador en linia SODECA model NEOSILENT 100 222,75000 €

BEC42480 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1250 m3/h de cabal màxim,
transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 200 W cada un, amb 2 filtres a aspiració
classes F-7 i F-8

1.315,08000 €

BEFF0000 u N-RS Serial card RS-485 per ModBUs model OPC-7390043800-i- BX/025T 92,25000 €

BEFF7F84 u Fancoil de paret tipus split de 2,3kW + kit de marcs 50/60 + vàlvules de 3 vies d' 1/2´´ kit ON-OFF 906,50000 €

BEFF7F84A u Plenum de impulsió/retorn amb reixa rectangular 93,00000 €

BEFF7F85 u Fancoil de paret tipus split d'1,4kW + kit de marc 30/40 + vàlvules de 3 vies 1/2´´ kit ON-OFF 661,50000 €

BEK1170 u Reixa MADEL BMC+SD (T) M9006 dim. 400x75 34,70000 €

BEK1171 u Reixa MADEL BMC+SD (T) M9006 dim. 400x125 38,97000 €

BEK1172 u Reixa MADEL BMC+SD (T) M9006 dim. 500x125 44,15000 €

BEK1172I u Subministre i col·locació de reixa MADEL de ventilació per a muntatge en fals sostre de la sèrie
AMT, model AN-AA(S) de mides 200x150mm, i les lamel·les paral·leles a la cota L, inclou plènum
model PLRX/L d'acer galvanitzat, amb connexió circular lateral per a les reixetes. Incorpora marc
de muntatge i suports per a suspensió al fals sostre.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris
de muntatge.

61,15000 €

BEK1172J u Subministre i col·locació de reixa MADEL de ventilació per a muntatge en fals sostre de la sèrie
AMT, model AN-AA(S) de mides 200x150mm, i les lamel·les paral·leles a la cota L, inclou plènum
model PLRX d'acer galvanitzat, amb connexió lateral circular per a les reixetes. Incorpora marc de
muntatge i suports per a suspensió al fals sostre.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part proporcional de material auxiliar i accessoris
de muntatge.

61,15000 €

BEK1172X u Medis auxiliars 1,11000 €

BEK1173 u Reixa MADEL BMC+SD (T) M9006 dim. 600x125 51,17000 €

BEK1174 u Reixa MADEL AMT-AN+SP+CM (S) AA dim.400x100 29,03000 €

BEK1175 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie
DMT-AR+SP+CM (S) AA dim. 500x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador
de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i
marc de muntatge CM.

37,95000 €

BEK1176 U Reixa MADEL AMT-AN+SP+CM (S) AA dim.100x100 21,11000 €

BEK1177 U Reixa MADEL DMT-AR+SP+CM (S) AA dim. 150x100 22,02000 €

BEK1178 U Reixa MADEL DMT-X dim. 150x100 23,01000 €

BEW44000 u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre 4,89000 €

BEW45001 u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre 5,25000 €

BEW46001 u Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre 5,58000 €

BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 6,00000 €
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BEW49000 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 7,05000 €

BEW49002 u Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre 7,07000 €

BEW4A001 u Suport estàndard per a conducte circular de 320 mm de diàmetre 8,01000 €

BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre 8,97000 €

BEW450011 u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre 5,25000 €

BEW460011 u Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre 5,49000 €

BEW4600111 u Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre 5,49000 €

BEW480001 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 5,90000 €

BEW4800011 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 5,90000 €

BEW490001 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 6,93000 €

BEW490021 u Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre 7,07000 €

BEW4900011 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 6,93000 €

BEW4B0001 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre 8,97000 €

BEW5A000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu superior 8,95000 €

BF118200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 5,01000 €

BF119200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 7,09000 €

BF11A200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 8,28000 €

BF11B200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 3´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 10,76000 €

BFB14600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,30000 €

BFB15600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,39000 €

BFB16600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,64000 €

BFB23400 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 16 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión
nominal, serie SDR 7,4, según la norma UNE-EN 12201-2

0,20000 €

BFB42315 m Tubo de polietileno reticulado de 12 mm de diámetro nominal exterior y 1,5 mm de espesor, con
barrera antioxígeno

0,42000 €

BFQ33A4A m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura
entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 12 mm, de 25 mm de espesor, con un factor
de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000

2,58000 €

BFQ33A6A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,94000 €

BFQ33A7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,98000 €

BFQ33A9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,56000 €

BFQ33CBA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

4,89000 €

BFW11820 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2, per a soldar 2,20000 €

BFW11920 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´, per a soldar 3,51000 €

BFW11A20 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´1/2, per a soldar 8,82000 €

BFW11B20 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 3´´, per a soldar 11,76000 €

BFWB1405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3,03000 €
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BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3,82000 €

BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

5,31000 €

BFWB2305 u Accesorio para tubos de polietileno de baja densidad, de 16 mm de diámetro nominal exterior, de
plástico, para conectar a presión

1,31000 €

BFWB5V05 u Accesorio para tubos de polietileno reticulado, de 12 mm de diámetro nominal exterior, metálico,
para conectar a presión

0,89000 €

BFY11820 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre
1´´1/2, soldat

0,74000 €

BFY11920 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre
2´´, soldat

1,05000 €

BFY11A20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre
2´´1/2, soldat

1,23000 €

BFY11B20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre
3´´, soldat

1,59000 €

BFYB1405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYB1505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYB1605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYB2305 u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de baja densidad, de 16 mm
de diámetro nominal exterior, para conectar a presión

0,02000 €

BFYB5V05 u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno reticulado, de 12 mm de
diámetro nominal exterior, para conectar a presión

0,04000 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm
de gruix

0,18000 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm
de gruix

0,25000 €

BG134P01 u Caja para cuadro de mando y protección, de material autoextinguible, con puerta, con cuarenta y
cuatro módulos y para empotrar

30,24000 €

BG140001 u Subquadre elèctric SB-MAQ 3.500,00000 €

BG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal i per a
muntar superficialment

1,40000 €

BG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estanca i per a
muntar superficialment

2,64000 €

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

0,47000 €

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

0,62000 €

BG220000 m Subm. i col. de tub REFLEX de Ø ext. 20 mm., amb p.p. de grapes. 1,02000 €

BG220001 m Subm. i col. de tub REFLEX de Ø ext. 25 mm., amb p.p. de grapes. 1,20000 €

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,18000 €

BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,23000 €

BG2A1900 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador 9,12000 €
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BG2C1100 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 50x100 mm 5,57000 €

BG31EA00 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar
de secció 1x50 mm2

8,56000 €

BG31G200 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar
de secció 3x1,5 mm2

1,44000 €

BG31J700 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de secció 5x15 mm2

18,59000 €

BG31J800 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de secció 5x25 mm2

30,15000 €

BG325120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,26000 €

BG325130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,40000 €

BG325150 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,90000 €

BG415D99 u Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según
UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN

25,38000 €

BG415D9B u Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según
UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN

25,84000 €

BG415D9H u Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según
UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN

35,65000 €

BG41T49H u Interruptor automático magnetotérmico tipo IGA de 40 A de intensidad nominal, con PIA curva C,
bipolar (2P) con bobina de emisión, de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898, de 3
módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN

35,97000 €

BG42G29H u Bloque diferencial de la clase AC, gama industrial, de hasta 40 A de intensidad nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilidad, de desconexión fijo instantáneo, tiempo de retardo de 0 ms, con
botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto, construido según las
especificaciones de la norma, UNE-EN 61009-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, para
montar en perfil DIN

93,03000 €

BG610001 u Caixa per a la centretralització de funcions en el lloc de treball de superfície de material
termoplàstic lliure d'halògens 3 columnes amb capacitat per a 2 mecanismes de modul ample
cadascuna, inclosos els bastidors per al muntatge de mecanismes i els accesoris d'acabat
necessaris, de color blanc polar per empotrar per empotrar.
REF. U22.234.18 color blanc polar de la serie UNICA SYSTEM de EUNEA

18,12000 €

BG62B193 u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, 2,32000 €

BG62B197 u Interruptor de tipus modular, de módul ample, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla de color blanc.
REF. U3.201.18 de la serie UNICA de EUNEA.
Inclou muntatge de connexió

2,86000 €

BG62BJ92 u Commutador de creuament per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu mitjà,

7,41000 €

BG621G92C336 u Commutador simple, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/ 250V + Tecla simple per a
mecanismes de comandament, de color blanc, ref. 30103.90 + ref. 70901.68 d'EUNEA

6,01000 €

BG62BJ921 u Commutador de creuament per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu mitjà,

7,41000 €

BG631EA3 u Presa de corrent schucko de tipus modular de modul ample doble, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T) de 10/16 a 250 V amb tapa de seguretat girada 45º de color blanc. REF U3.067.18
de la serie UNICA SYSTEM de UNEA.

11,21000 €

BG631EA4 u Presa de corrent schucko de tipus modular de modul ample doble, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T) de 10/16 a 250 V amb tapa de seguretat girada 45º de color vermell. REF U3.067.03
de la serie UNICA SYSTEM de UNEA.

11,21000 €

BG631EB5 u Presa de dades doble de tipus modular de modul ample doble, amb conector RJ45 categoria 5E
UTP amb tapa de  de color blanc. REF U3.478.18 de la serie UNICA SYSTEM de UNEA.

20,90000 €
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BG631152C9LG u Schuko,universal,(2P+T),16A 250V+Tapa p/schuko,blanca 4,52000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,27000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,13000 €

BGW2A000 u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques 0,38000 €

BGW2C000 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates plàstiques 1,42000 €

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE 0,6/1 KV 0,34000 €

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,30000 €

BGW620001 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,38000 €

BGW6200011 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,38000 €

BH12JED1 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 44 W de potència de la llumenera,
3200 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, per a muntar superficialment

45,00000 €

BH12JED11 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 44 W de potència de la llumenera,
3200 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, per a muntar superficialment

156,61000 €

BH2D0000 U Aplic de paret exterior SYLVANIA mod. VELITE WALL ADJUST BKUP 72,00000 €

BH2D0004 u Downlight STI 2x26W blanc 130,15000 €

BH2D1000 u Downlight encastar SYLVANIA model SylFlat LED SYLFLAT DIM 1600LM ROUND 3000K o
equivalent

65,00000 €

BH2D1001 u Downlight superfície SYLVANIA model SylFlat LED SURFACE DIM 1600LM ROUND 3000K o
equivalent

70,00000 €

BH320001 u Aplic de paret 75,00000 €

BH321002 u Aplic de paret SYLVANIA mod. LUMINA Pulse LED 50,00000 €

BH610004 u Llum.emerg. superfície 150 lm Daisalux Nova N3 52,87000 €

BHB1E332 u Llumenera estanca sense difusor ni reflector per a 1 tub fluorescent de 58 W del tipus T26/G13,
rectangular, amb xassís de planxa d'acer, reactància electrònica, IP-54

39,38000 €

BHB1E3321 u Llumenera estanca sense difusor ni reflector per a 1 tub fluorescent de 58 W del tipus T26/G13,
rectangular, amb xassís de planxa d'acer, reactància electrònica, IP-54

39,38000 €

BHPL0000 m carril electrificat 30,00000 €

BHPL2199 u Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, per a muntar a carril

128,75000 €

BHPL21991 u Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, per a muntar a carril

168,75000 €

BHU80005 u Sylvania 2034222 CONCORD Ovation 65 1x80 W A2 sense accesoris 235,23000 €

BHU8T3Q0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58 W, llum de color estàndard i un índex de
rendiment del color de 70 a 85

5,94000 €

BHU8T3Q01 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58 W, llum de color estàndard i un índex de
rendiment del color de 70 a 85

5,94000 €

BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment 0,46000 €

BHW11001 u Placa reflectora 2038208 OV65 31,50000 €

BHW11002 u Óptica per fluorescent CONCORD 9129181 OV65 35/80WL/BLVRE 71,25000 €

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,46000 €

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 3,15000 €

BHWB1001 u Part proprcional d'elements per a llums decoratives d'aplic 1,62000 €

BHWB10001 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 3,15000 €

BM120000 u Central de detecció d'incendis algorítmica de 2 bucles.
Central microprocesada analògica algorítmica, fabricada per AGUILERA ELECTRONICA segons
les normes europeas UNE-EN 54-2 i UNE-EN 54-4, amb amplia capacitat operativa que li permet
controlar individualment tots els equips que composen les instalacions de detecció i extinció
d'incendis.
Formada per:

1.738,53000 €
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Tarjeta de control de línia amb microprocesador independent que controla dos bucles analògics
bidireccionals, amb
capacitat de 125 equips cadascun, als que es conecten els detectors, pulsadors, móduls de
maniobrs, de control i resta d'elements que configuren la instalació.
Capacitat de control de 250 equips, que depenent del tipus poden significar el control de més de
1000 punts independents. (Un módul de 8 entrades pot controlar 8 equips identificables
individualment).
Font d'alimentació conmutada independent de 27,2 Vcc 4 A, prevista per cubrir les necesitats
propies de la Central i la instalació.
Carregador de bateríes d'emergència. La central disposa de capacitat per allotjar en el seu interior
dos bateríes de 12V / 7 Ah.
Módul CPU, on es personalitza la instalació, es programen les maniobres de sortida i es gestiona
la informació. Les
seves característiques principals són:
Memoria d'events no volàtil, amb capacitat per 4000 events.
Rellotge en temps real.
Control complet de funcionamient de tots els equips que composen la instalació de forma
programada o manual: Rearmaments, reposicions, nivells, conexió/desconexió de punts,
activació/desactivació d'evacuacions, tancament de portes i comportes tallafocs.
Modes DIA/NIT configurables automáticament mitjançant calendari programable.
Modes de test i proves incorporades per cada zona.
Programació de retards segons norma UNE EN 54-2.
Capacitat de personalizar diferents idiomes.
Gestió integral de llistats històrics entre dueos dates i estat de les zones.
Display gráfic de 240 x 64 punts.
Teclat de control
Indicadors lluminosos i avisador acústic local, per presentació d'estats generals de servei, alarma,
avería,
desconexió, test, alimentació i estat de maniobres d'evacuació i altres.
Sortides incorporades d'evacuació (sortida vigilada), alarma, prealarma y avería.
Disposa de 2 ports de comunicacions serie interfaç RS232 ó RS485, seleccionable per l'usuari
Port d'impresora serie incorporat.
Mides: 410 x 120 x 310 mm.

BM120002 u Bateries recarregables de tipus Àcid-Plom sense manteniment 21,33000 €

BM120003 u Dispositivo portátil indicado per programar el número de códi d'identificació de cada equip
algorítmic.
Permet mitjançant un sencill proces:
Grabar l'adreça de l'equip.
Llegir la direcció emmagatzemada.
Inhibir/autorizar individualment la il·luminació del led de l'equip.
El procès de programació individual de cada equip es pot realitzar també desde la propia central
algorítmica.

118,00000 €

BM2300000 u Boca d'incendi equipada amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25/2S, amb mànega de 20 m,
amb armari amb caixa color crema, porta de vidre i marc INOX i muntada superficialment a la
paret. Dimensions 600x750x260 mm

484,80000 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent  (ABC) 21A 113B, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 38,23000 €

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 110,61000 €

BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 26,58000 €

BMD1U010 u Detector volumètric d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90°, amb un abast
longitudinal de 15 m, com a màxim per a muntar superficialment

153,34000 €

BMD30000 u Central de seguretat antirobatori microprocessada, per a 8 zones, alarma acústica, memòria
d'alarma i pany amb clau, muntada a l'interior

200,00000 €

BMD43200 u Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de la tapa i la separació de la
paret

87,19000 €

BMD62620 m CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 6X0,22 MM2+2X0,75 MM2 0,52000 €

BMDWT001 u TECLAT ALFANUMÈRIC LCD, DESCRIPCIÓ PROGRAMABLE PER CADA ZONA. 170,68000 €

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,56000 €

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,55000 €
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BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,26000 €

BP410001 u Cable RG 59 1,50000 €

BP434650 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 50265

1,31000 €

BP43C011 m Cable de comunicacions de 100 parells, sense pantalla 8,77000 €

BP73R2A1 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus MTRJ per a xarxes de fibra òptica
multimodo, per a muntar amb adaptador òptic

24,49000 €

BP74SH10 u Armari de peu metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000x800x800 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau,
amb panells laterals i estructura fixa

926,60000 €

BP7EQ000 u Adaptador per a fibra òptica de xarxa 100 Mbps amb conector SC i bus PCI de 32 bits 216,54000 €

BP7Z1000 u Panell d'ordenació per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament 110,00000 €

BP7Z2660 u Caixa de protecció i distribució d'unions de fibra òptica, per a xassís tipus rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, extraïble, amb capacitat per a 6 connectors del tipus MTRJ

56,70000 €

BP7Z4633 u Adaptador òptic per a connector MTRJ, per a muntar sobre repartidor òptic 0,97000 €

BP7Z6516 u Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i
posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària
de 600 mm

45,92000 €

BP7ZA131 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus axial, de
2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h

141,83000 €
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P-1 EB920000 u Rètol senyalització fotoluminiscent aparell Extinció
segons norma UNE,col·locat

Rend.: 1,000 42,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,536 /R x 21,70000 = 11,63120

A013M000 h Ajudant muntador 0,900 /R x 18,65000 = 16,78500

Subtotal: 28,41620 28,41620

Materials

BB920000 u Rètol senyalització aparell alarma segons norma UNE 1,000      x 10,00000 = 10,00000

Subtotal: 10,00000 10,00000

COST DIRECTE 38,41620
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,84162

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,25782

P-2 EB920004 u Rètol senyalització fotoluminiscent sortida segons
norma UNE, col·locat.

Rend.: 1,000 42,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,900 /R x 18,65000 = 16,78500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,536 /R x 21,70000 = 11,63120

Subtotal: 28,41620 28,41620

Materials

BB920001 u Retol de senyalització fotoluminiscent segons norma
UNE

1,000      x 10,00000 = 10,00000

Subtotal: 10,00000 10,00000

COST DIRECTE 38,41620
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,84162

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,25782

P-3 EB920005 u Rètol senyalització fotoluminiscent direcció evacuació
segons norma UNE, col·locat.

Rend.: 1,000 42,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,900 /R x 18,65000 = 16,78500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,536 /R x 21,70000 = 11,63120

Subtotal: 28,41620 28,41620

Materials

BB920001 u Retol de senyalització fotoluminiscent segons norma
UNE

1,000      x 10,00000 = 10,00000

Subtotal: 10,00000 10,00000

COST DIRECTE 38,41620
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,84162

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,25782
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EEX u Unidad exterior de equipo autónomo partido, bomba
de calor aire-aire reversible, marca CIAT. MET-H-20
Equipo de impulsión frontal con carcasa construida
en plástico autoportante (reciclable) resistente a los
rayos U.V. Ventilador helicoidal con motor de
acoplamiento directo monofásico 230 V. Batería de
tubos de cobre y aletas de aluminio con bandeja de
recogida de condensados de plástico. Compresor
scroll con protección interna y separador de
partículas. Expansión mediante restrictor y válvula de
inversión de ciclo.

Regulación estándar: Ver unidad interior
correspondiente.

Tipo de refrigerante: R-410a
Tensión: 230 V - II ph - 50 Hz
Potencia frigorífica: 6.1 kW
Potencia calorífica: 6.5 kW
Dimensiones y peso del equipo estándar (sin
opcionales):
Largo: 1035 mm
Ancho: 355 mm
Alto: 657 mm
Peso: 64 kg

Rend.: 1,000 727,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BEFF7F85 u Fancoil de paret tipus split d'1,4kW + kit de marc
30/40 + vàlvules de 3 vies 1/2´´ kit ON-OFF

1,000      x 661,50000 = 661,50000

Subtotal: 661,50000 661,50000

COST DIRECTE 661,50000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 66,15000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 727,65000

P-4 EE42Q124 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,000 22,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 27,16000 = 6,79000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 23,30000 = 5,82500

Subtotal: 12,61500 12,61500

Materials

BE42Q121 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable

1,020      x 5,59000 = 5,70180

BEW45001 u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm
de diàmetre

0,330      x 5,25000 = 1,73250

Subtotal: 7,43430 7,43430
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18923

COST DIRECTE 20,23853
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,02385

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,26238

P-5 EE42Q724 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,000 23,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 23,30000 = 5,82500

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 27,16000 = 6,79000

Subtotal: 12,61500 12,61500

Materials

BE42Q721 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable

1,020      x 6,74000 = 6,87480

BEW46001 u Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm
de diàmetre

0,330      x 5,58000 = 1,84140

Subtotal: 8,71620 8,71620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18923

COST DIRECTE 21,52043
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,15204

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,67247

P-6 EE42Q824 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,000 24,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 23,30000 = 5,82500

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 27,16000 = 6,79000

Subtotal: 12,61500 12,61500

Materials

BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm
de diàmetre

0,330      x 6,00000 = 1,98000

BE42Q821 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable

1,020      x 7,53000 = 7,68060

Subtotal: 9,66060 9,66060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18923

COST DIRECTE 22,46483
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,24648

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,71131
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P-7 EE42Q924 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,000 43,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,550 /R x 27,16000 = 14,93800

A013G000 h Ajudant calefactor 0,550 /R x 23,30000 = 12,81500

Subtotal: 27,75300 27,75300

Materials

BE42Q921 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable

1,020      x 9,28000 = 9,46560

BEW49000 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm
de diàmetre

0,330      x 7,05000 = 2,32650

Subtotal: 11,79210 11,79210

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41630

COST DIRECTE 39,96140
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,99614

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,95753

P-8 EE42QB24 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,000 66,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,850 /R x 23,30000 = 19,80500

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,800 /R x 27,16000 = 21,72800

Subtotal: 41,53300 41,53300

Materials

BE42QB21 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable

1,020      x 14,81000 = 15,10620

BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm
de diàmetre

0,330      x 8,97000 = 2,96010

Subtotal: 18,06630 18,06630

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62300

COST DIRECTE 60,22230
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,02223

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,24452

P-9 EE42QC24 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,000 45,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,550 /R x 23,30000 = 12,81500

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,550 /R x 27,16000 = 14,93800

Subtotal: 27,75300 27,75300
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Materials

BEW49002 u Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm
de diàmetre

0,330      x 7,07000 = 2,33310

BE42QC21 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable

1,020      x 10,59000 = 10,80180

Subtotal: 13,13490 13,13490

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41630

COST DIRECTE 41,30420
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,13042

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,43461

EE42Q412D9B m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat
ref. GH-125-05 de la sèrie Acer Galvanitzat d'AIR
TUB , de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm i muntat superficialment

Rend.: 1,000 21,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 27,16000 = 5,43200

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 23,30000 = 4,66000

Subtotal: 10,09200 10,09200

Materials

BEW44000 u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm
de diàmetre

1,000      x 4,89000 = 4,89000

BE42Q410D m Tub helicoïdal d'acer galvanitzat de 125 mm de
diàmetre i gruix 0,5 mm, ref. GH-125-05 de la sèrie
Acer Galvanitzat d'AIR TUB

1,020      x 4,00000 = 4,08000

Subtotal: 8,97000 8,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15138

COST DIRECTE 19,21338
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,92134

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,13472

EE42Q712D900 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat
ref. GH-175-05 de la sèrie Acer Galvanitzat d'AIR
TUB , de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm amb aillament tèrmic de conductes amb
llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m³, de 30 mm de
gruix i muntat exteriorment. Inclou formació de
recobriment exterior del conducte amb planxa
d¡alumini de 0,8 mm de gruix muntat sobre
aillament.Subministrat i instal·lat

Rend.: 1,000 44,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 27,16000 = 5,43200

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 23,30000 = 4,66000

Subtotal: 10,09200 10,09200

Materials

BE42Q710D m Tub helicoïdal d'acer galvanitzat de 120 mm de
diàmetre i gruix 0,5 mm, amb aillament tèrmic de
conductes amb llana de roca de densitat 41 a 45

1,020      x 23,87000 = 24,34740
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kg/m³, de 30 mm de gruix i muntat exteriorment.
Inclou formació de recobriment exterior del conducte
amb planxa d¡alumini de 0,8 mm de gruix muntat
sobre aillament.Subministrat i instal·lat

BEW46001 u Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm
de diàmetre

1,000      x 5,58000 = 5,58000

Subtotal: 29,92740 29,92740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15138

COST DIRECTE 40,17078
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,01708

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,18786

EE42Q712D901 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat
ref. GH-175-05 de la sèrie Acer Galvanitzat d'AIR
TUB , de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm amb aillament tèrmic de conductes amb
llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m³, de 30 mm de
gruix i muntat exteriorment. Inclou formació de
recobriment exterior del conducte amb planxa
d¡alumini de 0,8 mm de gruix muntat sobre
aillament.Subministrat i instal·lat

Rend.: 1,000 44,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 23,30000 = 4,66000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 27,16000 = 5,43200

Subtotal: 10,09200 10,09200

Materials

BE42Q710D m Tub helicoïdal d'acer galvanitzat de 120 mm de
diàmetre i gruix 0,5 mm, amb aillament tèrmic de
conductes amb llana de roca de densitat 41 a 45
kg/m³, de 30 mm de gruix i muntat exteriorment.
Inclou formació de recobriment exterior del conducte
amb planxa d¡alumini de 0,8 mm de gruix muntat
sobre aillament.Subministrat i instal·lat

1,020      x 23,87000 = 24,34740

BEW46001 u Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm
de diàmetre

1,000      x 5,58000 = 5,58000

Subtotal: 29,92740 29,92740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15138

COST DIRECTE 40,17078
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,01708

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,18786

EE42Q832D9C9 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat
ref. GH-200-07 de la sèrie Acer Galvanitzat d'AIR
TUB , de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,7 mm amb aillament tèrmic de conductes amb
llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m³, de 30 mm de
gruix i muntat exteriorment. Inclou formació de
recobriment exterior del conducte amb planxa
d¡alumini de 0,8 mm de gruix muntat sobre
aillament.Subministrat i instal·lat

Rend.: 1,000 69,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 27,16000 = 6,79000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 23,30000 = 5,82500

Subtotal: 12,61500 12,61500

Materials

BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm
de diàmetre

1,000      x 6,00000 = 6,00000

BE42Q830D m Tub helicoïdal d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre i gruix 0,7 mm,  amb aillament tèrmic de
conductes amb llana de roca de densitat 41 a 45
kg/m³, de 30 mm de gruix i muntat exteriorment.
Inclou formació de recobriment exterior del conducte
amb planxa d¡alumini de 0,8 mm de gruix muntat
sobre aillament.Subministrat i instal·lat

1,020      x 43,71000 = 44,58420

Subtotal: 50,58420 50,58420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18923

COST DIRECTE 63,38843
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,33884

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,72727

EE42Q932D9C m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat
ref. GH-250-07 de la sèrie Acer Galvanitzat d'AIR
TUB , de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,7 mm amb aillament tèrmic de conductes
amb llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m³, de 30
mm de gruix i muntat exteriorment. Inclou formació de
recobriment exterior del conducte amb planxa
d¡alumini de 0,8 mm de gruix muntat sobre
aillament.Subministrat i instal·lat

Rend.: 1,000 94,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,550 /R x 23,30000 = 12,81500

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,550 /R x 27,16000 = 14,93800

Subtotal: 27,75300 27,75300

Materials

BEW49000 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm
de diàmetre

1,000      x 7,05000 = 7,05000

BE42Q930D m Tub helicoïdal d'acer galvanitzat de 250 mm de
diàmetre i gruix 0,7 mm,  amb aillament tèrmic de
conductes amb llana de roca de densitat 41 a 45
kg/m³, de 30 mm de gruix i muntat exteriorment.
Inclou formació de recobriment exterior del conducte
amb planxa d¡alumini de 0,8 mm de gruix muntat
sobre aillament.Subministrat i instal·lat

1,020      x 49,67000 = 50,66340

Subtotal: 57,71340 57,71340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41630

COST DIRECTE 85,88270
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,58827

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,47096
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EE42QE32D9C m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat
ref. GH-350-07 de la sèrie Acer Galvanitzat d'AIR
TUB , de 320 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,7 mm amb aillament tèrmic de conductes amb
llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m³, de 30 mm de
gruix i muntat exteriorment. Inclou formació de
recobriment exterior del conducte amb planxa
d¡alumini de 0,8 mm de gruix muntat sobre
aillament.Subministrat i instal·lat

Rend.: 1,000 106,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,550 /R x 23,30000 = 12,81500

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,550 /R x 27,16000 = 14,93800

Subtotal: 27,75300 27,75300

Materials

BE42QE30D m Tub helicoïdal d'acer galvanitzat de 320 mm de
diàmetre i gruix 0,7 mm, amb aillament tèrmic de
conductes amb llana de roca de densitat 41 a 45
kg/m³, de 30 mm de gruix i muntat exteriorment.
Inclou formació de recobriment exterior del conducte
amb planxa d¡alumini de 0,8 mm de gruix muntat
sobre aillament.Subministrat i instal·lat

1,020      x 59,47000 = 60,65940

BEW4A001 u Suport estàndard per a conducte circular de 320 mm
de diàmetre

1,000      x 8,01000 = 8,01000

Subtotal: 68,66940 68,66940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41630

COST DIRECTE 96,83870
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,68387

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,52256

P-10 EE443AS3 m Tubo flexible con conducto circular de
aluminio+espiral de acero perforado+fibra de vidrio
con aluminio reforzado, de 100 mm de diámetro sin
espesor definido, colocado

Rend.: 1,000 8,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,100 /R x 23,30000 = 2,33000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 27,16000 = 2,71600

Subtotal: 5,04600 5,04600

Materials

BE443AS0 m Conducto circular de aluminio+espiral de acero
perforado+fibra de vidrio con aluminio reforzado, de
100 mm de diámetro sin espesor definido

1,000      x 2,59000 = 2,59000

Subtotal: 2,59000 2,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07569

COST DIRECTE 7,71169
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,77117

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,48286
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P-11 EE510000 m2 Subministrament i col·locació de panell PIR-ALU®
30/35:
Subm. i col. de conducte fabricat amb panell
d'espuma de Poliisocianurato (PIR) amb 35 kg/m3,
espesor 30mm, recobert per ambdues cares amb
alumini gofrat pur de 60 µm.

S'inclou part proporcional de colzes, pantalons,
derivacions, altres peces, accessoris i suports
formats per perfil galvanitzat i varilles M-6.

Rend.: 1,000 43,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,320 /R x 23,30000 = 7,45600

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,320 /R x 27,16000 = 8,69120

Subtotal: 16,14720 16,14720

Materials

B7C90000 m2 Panel PIR-ALU® 30/35: 1,000      x 15,33000 = 15,33000

BEW5A000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu superior

0,900      x 8,95000 = 8,05500

Subtotal: 23,38500 23,38500

COST DIRECTE 39,53220
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,95322

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,48542

P-12 EEC40000 u Subministre i col·locació de recuperador de calor amb
alimentació monofàsica a 230 V, de 1500 m3/h de
cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a
impulsió i aspiració de 200 W cada un, amb 2 filtres a
aspiració classes F-7 i F-8, col·locat fixat
mecànicament a parament vertical o sostre i
connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i
control i als conductes d'aspiració i impulsió

Rend.: 1,000 2.469,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 3,500 /R x 27,16000 = 95,06000

A013G000 h Ajudant calefactor 3,500 /R x 23,30000 = 81,55000

Subtotal: 176,61000 176,61000

Materials

BEC40000 u Subministre i col·locació de recuperador de calor amb
alimentació monofàsica a 230 V, de 1500 m3/h de
cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a
impulsió i aspiració de 200 W cada un, amb 2 filtres a
aspiració classes F-7 i F-8, col·locat fixat
mecànicament a parament vertical o sostre i
connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i
control i als conductes d'aspiració i impulsió

1,000      x 2.066,00000 = 2.066,00000

Subtotal: 2.066,00000 2.066,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,64915

COST DIRECTE 2.245,25915
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 224,52592

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.469,78507

P-13 EEC40001 u Subministre i col·locació de recuperador de calor amb
alimentació monofàsica a 230 V, de 3900 m3/h de
cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a
impulsió i aspiració de 200 W cada un, amb 2 filtres a
aspiració classes F-7 i F-8, col·locat fixat
mecànicament a parament vertical o sostre i
connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i
control i als conductes d'aspiració i impulsió

Rend.: 1,000 3.915,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 3,500 /R x 27,16000 = 95,06000

A013G000 h Ajudant calefactor 3,500 /R x 23,30000 = 81,55000

Subtotal: 176,61000 176,61000

Materials

BEC40001 u Recuperador de calor Tecna RCA 3900-DBF,
monofàsica,230V,1250m3/h,2x200W,filtresF-7+F-8,col
·locat

1,000      x 3.380,00000 = 3.380,00000

Subtotal: 3.380,00000 3.380,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,64915

COST DIRECTE 3.559,25915
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 355,92592

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.915,18507

P-14 EEC40002 u Subministre i col·locació de ventilador en linia
SODECA model NEOSILENT 100 de 170 m³/h.
Totalment muntat, instal·lat i posat en funcinament.

Rend.: 1,000 301,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 1,000 /R x 23,30000 = 23,30000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 27,16000 = 27,16000

Subtotal: 50,46000 50,46000

Materials

BEC40002 u ventilador en linia SODECA model NEOSILENT 100 1,000      x 222,75000 = 222,75000

Subtotal: 222,75000 222,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,75690

COST DIRECTE 273,96690
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 27,39669

COST EXECUCIÓ MATERIAL 301,36359

EEC42480 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a
230 V, de 1250 m3/h de cabal màxim, transmissió
directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 200 W
cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8,
col·locat fixat mecànicament a parament vertical o
sostre i connectat a les xarxes de servei,

Rend.: 1,000 1.643,77 €
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d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i
impulsió

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 3,500 /R x 27,16000 = 95,06000

A013G000 h Ajudant calefactor 3,500 /R x 23,30000 = 81,55000

Subtotal: 176,61000 176,61000

Materials

BEC42480 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a
230 V, de 1250 m3/h de cabal màxim, transmissió
directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 200 W
cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8

1,000      x 1.315,08000 = 1.315,08000

Subtotal: 1.315,08000 1.315,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,64915

COST DIRECTE 1.494,33915
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 149,43392

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.643,77307

EEFF7F10 u Bomba de Calor CIATESA IVDC-300V de la serie
AQUACIAT Grand inverter, bomba de calor aire-aigua
reversible amb grup de motobomba y dipòsit d'inercia.

Compressor Inverter, ventilador axial elctrònic i
vàlvula electrònica.
Tipus de refrigerant: R-410a
Tensió: 400 V - III ph - 50 Hz
Potència frigorífica: 68.3 kW
Potència calorífica: 78.5 kW

Dimensions i pes de l'equip estándard :
Llarg: 1773 mm
Amplada: 1995 mm
Alt: 1055 mm
Pes: 750 Kg

Instal·lació i posta en marcha inclosa en el preu.

Rend.: 1,000 9.429,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Altres

BEFF7F10 u Refredadora d'aire/aigua serie i-BX-N 025T
d'eficiència prèmium equipada amb compressors
rotatius o scroll amb tecnologia inverter, amb
modulació continua de capacitat, intercambiador de
plaques, ventiladors axials, bateria d'Al-Cu i vàlvula
d'explansió electrònica.

Inclou N-RS Serial card RS 485 per ModBus model
OPC-7390043800-i-BX/025T.

Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en
funcionament. Inclou part proporcional de material
auxiliar i accessoris de muntatge.

1,000      x 8.572,50000 = 8.572,50000

Subtotal: 8.572,50000 8.572,50000
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COST DIRECTE 8.572,50000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 857,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.429,75000

P-15 EEFF7FX1 u Subministre i col·locació de fancoil MHD2 30 de paret
tipus split d'1,4kW. Inclou vàlvula de 3 vies 1/2´´ i kit
ON-OFF amb marc 30/40.

Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en
funcionament. Inclou part proporcional de material
auxiliar i accessoris de muntatge.

Rend.: 1,000 727,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BEFF7F85 u Fancoil de paret tipus split d'1,4kW + kit de marc
30/40 + vàlvules de 3 vies 1/2´´ kit ON-OFF

1,000      x 661,50000 = 661,50000

Subtotal: 661,50000 661,50000

COST DIRECTE 661,50000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 66,15000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 727,65000

P-16 EEFF7FX2 u Subministrament i col·locació de fancoil de paret tipus
Split MHD2 60 de 4,58 kW, inclou kit de marcs 50/60 i
vàlvules de 3 vies d'1/2´´ amb el kit ON-OFF.

Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en
funcionament. Inclou part proporcional de material
auxiliar i accessoris de muntatge.

Rend.: 1,000 997,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BEFF7F84 u Fancoil de paret tipus split de 2,3kW + kit de marcs
50/60 + vàlvules de 3 vies d' 1/2´´ kit ON-OFF

1,000      x 906,50000 = 906,50000

Subtotal: 906,50000 906,50000

COST DIRECTE 906,50000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 90,65000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 997,15000

P-17 EEFF7FXX u Subministre i col·locació de refredadora d'aire/aigua
Climaveneta de la sèrie i-BX-N 025T d'eficiència
prèmium equipada amb compressors rotatius o scroll
amb tecnologia inverter, amb modulació contínua de
capacitat, intercambiador de plaques, ventiladors
axials, bateria d'Al-Cu i vàlvula d'expansió electrònica.

Inclou N-RS Serial card RS 485 per ModBus model
OPC-7390043800-i-BX/025T.

Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en
funcionament. Inclou part proporcional de material
auxiliar i accessoris de muntatge.

Rend.: 1,000 9.429,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BEFF0000 u N-RS Serial card RS-485 per ModBUs model
OPC-7390043800-i- BX/025T

0,000      x 92,25000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

BEFF7F10 u Refredadora d'aire/aigua serie i-BX-N 025T
d'eficiència prèmium equipada amb compressors
rotatius o scroll amb tecnologia inverter, amb
modulació continua de capacitat, intercambiador de
plaques, ventiladors axials, bateria d'Al-Cu i vàlvula
d'explansió electrònica.

Inclou N-RS Serial card RS 485 per ModBus model
OPC-7390043800-i-BX/025T.

Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en
funcionament. Inclou part proporcional de material
auxiliar i accessoris de muntatge.

1,000      x 8.572,50000 = 8.572,50000

Subtotal: 8.572,50000 8.572,50000

COST DIRECTE 8.572,50000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 857,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.429,75000

P-18 EEK1170 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a
conductes circulars amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la dimensió menor sèrie
BMC+SD (T) M9006 dim. 400x75, construïda en acer
galvanitzat i acabat lacat color gris M9006 amb
regulador-captador d'aire, construït en acer
galvanitzat SD, fixació amb cargols visibles (T).

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part
proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 38,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,010 /R x 27,16000 = 0,27160

A013G000 h Ajudant calefactor 0,010 /R x 23,30000 = 0,23300

Subtotal: 0,50460 0,50460

Materials

BEK1170 u Reixa MADEL BMC+SD (T) M9006 dim. 400x75 1,000      x 34,70000 = 34,70000

Subtotal: 34,70000 34,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00757

COST DIRECTE 35,21217
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,52122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,73339

P-19 EEK1171 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a
conductes circulars amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la dimensió menor sèrie
BMC+SD (T) M9006 dim. 400x125, construïda en
acer galvanitzat i acabat lacat color gris M9006 amb
regulador-captador d'aire, construït en acer
galvanitzat SD, fixació amb cargols visibles (T).
Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part
proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 43,43 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,010 /R x 23,30000 = 0,23300

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,010 /R x 27,16000 = 0,27160

Subtotal: 0,50460 0,50460

Materials

BEK1171 u Reixa MADEL BMC+SD (T) M9006 dim. 400x125 1,000      x 38,97000 = 38,97000

Subtotal: 38,97000 38,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00757

COST DIRECTE 39,48217
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,94822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,43039

P-20 EEK1172I u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a
conductes circulars amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la dimensió menor sèrie
BMC+SD (T) M9006 dim. 500x125, construïda en
acer galvanitzat i acabat lacat color gris M9006 amb
regulador-captador d'aire, construït en acer
galvanitzat SD, fixació amb cargols visibles (T).

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part
proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 48,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,010 /R x 27,16000 = 0,27160

Subtotal: 0,27160 0,27160

Materials

BEK1172 u Reixa MADEL BMC+SD (T) M9006 dim. 500x125 1,000      x 44,15000 = 44,15000

Subtotal: 44,15000 44,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00407

COST DIRECTE 44,42567
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,44257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,86824

P-21 EEK1172J u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a
conductes circulars amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la dimensió menor sèrie
BMC+SD (T) M9006 dim. 600x125, construïda en
acer galvanitzat i acabat lacat color gris M9006 amb
regulador-captador d'aire, construït en acer
galvanitzat SD, fixació amb cargols visibles (T).

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part
proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 57,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,010 /R x 27,16000 = 0,27160
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Subtotal: 0,27160 0,27160

Materials

BEK1172X u Medis auxiliars 1,000      x 1,11000 = 1,11000

BEK1173 u Reixa MADEL BMC+SD (T) M9006 dim. 600x125 1,000      x 51,17000 = 51,17000

Subtotal: 52,28000 52,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00407

COST DIRECTE 52,55567
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,25557

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,81124

P-22 EEK1174 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a
impulsió amb aletes orientables individualment i
paralel·les a la cota major sèrie AMT-AN+SP+CM (S)
AA dim.400x100, construïda en alumini i acabat
anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes
oposades, construït en acer electro-zincado lacat
negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge
CM.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part
proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 33,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,010 /R x 27,16000 = 0,27160

Subtotal: 0,27160 0,27160

Materials

BEK1172X u Medis auxiliars 1,000      x 1,11000 = 1,11000

BEK1174 u Reixa MADEL AMT-AN+SP+CM (S) AA dim.400x100 1,000      x 29,03000 = 29,03000

Subtotal: 30,14000 30,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00407

COST DIRECTE 30,41567
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,04157

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,45724

P-23 EEK1175 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes
fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie
DMT-AR+SP+CM (S) AA dim. 500x100, construïda
en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de
cabal d'aletes oposades, construït en acer
electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i
marc de muntatge CM.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part
proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 43,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,010 /R x 27,16000 = 0,27160

Subtotal: 0,27160 0,27160
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Materials

BEK1172X u Medis auxiliars 1,000      x 1,11000 = 1,11000

BEK1175 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes
fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie
DMT-AR+SP+CM (S) AA dim. 500x100, construïda
en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de
cabal d'aletes oposades, construït en acer
electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i
marc de muntatge CM.

1,000      x 37,95000 = 37,95000

Subtotal: 39,06000 39,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00407

COST DIRECTE 39,33567
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,93357

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,26924

P-24 EEK1176 u Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a
impulsió amb aletes orientables individualment i
paralel·les a la cota major sèrie AMT-AN+SP+CM (S)
AA dim.100x100, construïda en alumini i acabat
anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes
oposades, construït en acer electro-zincado lacat
negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge
CM.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part
proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 24,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,010 /R x 27,16000 = 0,27160

Subtotal: 0,27160 0,27160

Materials

BEK1172X u Medis auxiliars 1,000      x 1,11000 = 1,11000

BEK1176 U Reixa MADEL AMT-AN+SP+CM (S) AA dim.100x100 1,000      x 21,11000 = 21,11000

Subtotal: 22,22000 22,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00407

COST DIRECTE 22,49567
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,24957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,74524

P-25 EEK1177 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes
fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie
DMT-AR+SP+CM (S) AA dim. 150x100, construïda
en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de
cabal d'aletes oposades, construït en acer
electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i
marc de muntatge CM.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part
proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 25,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,010 /R x 27,16000 = 0,27160

Subtotal: 0,27160 0,27160

Materials

BEK1172X u Medis auxiliars 1,000      x 1,11000 = 1,11000

BEK1177 U Reixa MADEL DMT-AR+SP+CM (S) AA dim. 150x100 1,000      x 22,02000 = 22,02000

Subtotal: 23,13000 23,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00407

COST DIRECTE 23,40567
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,34057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,74624

P-26 EEK1178 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes
fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-X
dim. 150x100, construïda en alumini i acabat
anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes
oposades, construït en acer electro-zincado lacat
negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge
CM.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part
proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 26,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,010 /R x 27,16000 = 0,27160

Subtotal: 0,27160 0,27160

Materials

BEK1178 U Reixa MADEL DMT-X dim. 150x100 1,000      x 23,01000 = 23,01000

BEK1172X u Medis auxiliars 1,000      x 1,11000 = 1,11000

Subtotal: 24,12000 24,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00407

COST DIRECTE 24,39567
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,43957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,83524

P-27 EF118222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre
nominal 1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440
ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 25,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 18,65000 = 7,46000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 21,70000 = 8,68000

Subtotal: 16,14000 16,14000

Materials

B0A71H00 u Abraçadora metàl.lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,300      x 0,59000 = 0,17700

BF118200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 1´´1/2,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

1,020      x 5,01000 = 5,11020
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BFY11820 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2,
soldat

1,000      x 0,74000 = 0,74000

BFW11820 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura,
de diàmetre 1´´1/2, per a soldar

0,300      x 2,20000 = 0,66000

Subtotal: 6,68720 6,68720

COST DIRECTE 22,82720
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,28272

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,10992

EF119222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre
nominal 2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440
ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 34,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,540 /R x 18,65000 = 10,07100

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,540 /R x 21,70000 = 11,71800

Subtotal: 21,78900 21,78900

Materials

BFY11920 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´, soldat

1,000      x 1,05000 = 1,05000

BFW11920 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura,
de diàmetre 2´´, per a soldar

0,300      x 3,51000 = 1,05300

BF119200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

1,020      x 7,09000 = 7,23180

B0A71K00 u Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,300      x 1,01000 = 0,30300

Subtotal: 9,63780 9,63780

COST DIRECTE 31,42680
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,14268

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,56948

EF11A222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre
nominal 2´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440
ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 40,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 21,70000 = 13,02000

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 18,65000 = 11,19000

Subtotal: 24,21000 24,21000

Materials

BFW11A20 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura,
de diàmetre 2´´1/2, per a soldar

0,300      x 8,82000 = 2,64600

BF11A200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´1/2,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

1,020      x 8,28000 = 8,44560

B0A71L00 u Abraçadora metàl.lica, de 75 mm de diàmetre interior 0,270      x 1,92000 = 0,51840

BFY11A20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´1/2,
soldat

1,000      x 1,23000 = 1,23000
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Subtotal: 12,84000 12,84000

COST DIRECTE 37,05000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,70500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,75500

EF11B222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre
nominal 3´´, segons la norma DIN EN ISO 2440
ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 49,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,700 /R x 18,65000 = 13,05500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 21,70000 = 15,19000

Subtotal: 28,24500 28,24500

Materials

B0A71M00 u Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interior 0,250      x 2,10000 = 0,52500

BFY11B20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 3´´, soldat

1,000      x 1,59000 = 1,59000

BF11B200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 3´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

1,020      x 10,76000 = 10,97520

BFW11B20 u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura,
de diàmetre 3´´, per a soldar

0,300      x 11,76000 = 3,52800

Subtotal: 16,61820 16,61820

COST DIRECTE 44,86320
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,48632

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,34952

P-28 EFB14652 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 5,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 18,65000 = 1,49200

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 21,70000 = 1,73600

Subtotal: 3,22800 3,22800

Materials

BFYB1405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BFWB1405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 3,03000 = 0,90900

BFB14600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,30000 = 0,30600

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 1,200      x 0,35000 = 0,42000

Subtotal: 1,65500 1,65500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04842

COST DIRECTE 4,93142
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,49314

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,42456

P-29 EFB15652 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 6,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 18,65000 = 1,86500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 21,70000 = 2,17000

Subtotal: 4,03500 4,03500

Materials

BFYB1505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 3,82000 = 1,14600

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 1,200      x 0,42000 = 0,50400

BFB15600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,39000 = 0,39780

Subtotal: 2,06780 2,06780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06053

COST DIRECTE 6,16333
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,61633

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,77966

P-30 EFB16652 m Subministre i col·locació de tub de polietilè de
designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
superficialment.

Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en
funcionament. Inclou part proporcional de material
auxiliar i accessoris de muntatge.

Rend.: 1,000 8,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 18,65000 = 2,23800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 21,70000 = 2,60400

Subtotal: 4,84200 4,84200

Materials

BFB16600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,64000 = 0,65280
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B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 1,200      x 0,55000 = 0,66000

BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 5,31000 = 1,59300

BFYB1605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 2,92580 2,92580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07263

COST DIRECTE 7,84043
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,78404

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,62447

P-31 EFB23452 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 16 mm
de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal,
serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a
presión, con grado de dificultad medio, utilizando
accesorios de plástico, y colocado superficialmente

Rend.: 1,000 3,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,040 /R x 18,65000 = 0,74600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,040 /R x 21,70000 = 0,86800

Subtotal: 1,61400 1,61400

Materials

BFWB2305 u Accesorio para tubos de polietileno de baja densidad,
de 16 mm de diámetro nominal exterior, de plástico,
para conectar a presión

0,300      x 1,31000 = 0,39300

BFB23400 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 16 mm
de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal,
serie SDR 7,4, según la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,20000 = 0,20400

B0A75600 u Abrazadera plástica, de 16 mm de diámetro interior 2,400      x 0,28000 = 0,67200

BFYB2305 u Parte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polietileno de baja densidad, de 16 mm de
diámetro nominal exterior, para conectar a presión

1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 1,28900 1,28900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02421

COST DIRECTE 2,92721
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,29272

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,21993

P-32 EFB42315 m Tubo de polietileno reticulado de 12 mm de diámetro
nominal exterior y 1,5 mm de espesor, con barrera
antioxígeno , conectado a presión y colocado
superficialmente

Rend.: 1,000 3,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 18,65000 = 0,93250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 21,70000 = 1,08500

Subtotal: 2,01750 2,01750

Materials
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B0A75400 u Abrazadera plástica, de 12 mm de diámetro interior 1,600      x 0,24000 = 0,38400

BFWB5V05 u Accesorio para tubos de polietileno reticulado, de 12
mm de diámetro nominal exterior, metálico, para
conectar a presión

0,300      x 0,89000 = 0,26700

BFYB5V05 u Parte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polietileno reticulado, de 12 mm de diámetro
nominal exterior, para conectar a presión

1,000      x 0,04000 = 0,04000

BFB42315 m Tubo de polietileno reticulado de 12 mm de diámetro
nominal exterior y 1,5 mm de espesor, con barrera
antioxígeno

1,020      x 0,42000 = 0,42840

Subtotal: 1,11940 1,11940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03026

COST DIRECTE 3,16716
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,31672

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,48388

P-33 EFQ33A4L m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para
tuberías que transportan fluidos a temperatura entre
-50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 12
mm, de 25 mm de espesor, con un factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000,
colocado superficialmente con grado de dificultad
mediano

Rend.: 1,000 6,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,085 /R x 18,65000 = 1,58525

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,085 /R x 21,70000 = 1,84450

Subtotal: 3,42975 3,42975

Materials

BFQ33A4A m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para
tuberías que transportan fluidos a temperatura entre
-50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 12
mm, de 25 mm de espesor, con un factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000

1,020      x 2,58000 = 2,63160

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

1,000      x 0,18000 = 0,18000

Subtotal: 2,81160 2,81160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05145

COST DIRECTE 6,29280
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,62928

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,92208

P-34 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 7,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 21,70000 = 1,95300
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A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 18,65000 = 1,67850

Subtotal: 3,63150 3,63150

Materials

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

1,000      x 0,18000 = 0,18000

BFQ33A6A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 2,94000 = 2,99880

Subtotal: 3,17880 3,17880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05447

COST DIRECTE 6,86477
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,68648

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,55125

P-35 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 7,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 21,70000 = 1,95300

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 18,65000 = 1,67850

Subtotal: 3,63150 3,63150

Materials

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

1,000      x 0,18000 = 0,18000

BFQ33A7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 2,98000 = 3,03960

Subtotal: 3,21960 3,21960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05447

COST DIRECTE 6,90557
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,69056

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,59613

P-36 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 8,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 18,65000 = 1,86500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 21,70000 = 2,17000

Subtotal: 4,03500 4,03500

Materials

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

1,000      x 0,18000 = 0,18000

BFQ33A9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 3,56000 = 3,63120

Subtotal: 3,81120 3,81120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06053

COST DIRECTE 7,90673
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,79067

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,69740

P-37 EFQ33CBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 10,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 18,65000 = 2,05150

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 21,70000 = 2,38700

Subtotal: 4,43850 4,43850

Materials

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,000      x 0,25000 = 0,25000

BFQ33CBA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 4,89000 = 4,98780

Subtotal: 5,23780 5,23780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06658

COST DIRECTE 9,74288
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,97429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,71717

EG140001 U Subquadre P2, dins armari modular aïllant tipus
prisma merlin gerin o equivalent aprovat amb porta
amb reserva d'espai per a futura regulació i amb un
25% d'espai suplementari per a ampliació de noves
sortides, inclòs embarrat, comptador d'energia
elèctrica, conjunt de mecanismes de protecció tipus
merlin gerin o equivalent aprovat, mecanismes de
comandament i de regulació, tot segons esquema
unifilar, amb part proporcional d'accessoris i petit

Rend.: 1,000 4.071,76 €
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material, totalment instal.lat i connexionat, amb
retolació de circuits i enceses

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 18,62000 = 93,10000

A012H000 h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 21,70000 = 108,50000

Subtotal: 201,60000 201,60000

Materials

BG140001 u Subquadre elèctric SB-MAQ 1,000      x 3.500,00000 = 3.500,00000

Subtotal: 3.500,00000 3.500,00000

COST DIRECTE 3.701,60000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 370,16000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.071,76000

P-38 EG140002 U Subministrament i col·locació de subquadre P2, dins
armari modular aïllant tipus prisma merlin gerin o
equivalent aprovat amb porta amb reserva d'espai per
a futura regulació i amb un 25% d'espai suplementari
per a ampliació de noves sortides, inclòs embarrat,
comptador d'energia elèctrica, conjunt de
mecanismes de protecció tipus merlin gerin o
equivalent aprovat, mecanismes de comandament i
de regulació, tot segons esquema unifilar, amb part
proporcional d'accessoris i petit material, totalment
instal.lat i connexionat, amb retolació de circuits i
enceses.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part
proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 2.285,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 21,70000 = 108,50000

A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 18,62000 = 93,10000

Subtotal: 201,60000 201,60000

Materials

BG42G29H u Bloque diferencial de la clase AC, gama industrial, de
hasta 40 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilidad, de desconexión fijo
instantáneo, tiempo de retardo de 0 ms, con botón de
test incorporado y con indicador mecánico de
defecto, construido según las especificaciones de la
norma, UNE-EN 61009-1, de 2 módulos DIN de 18
mm de ancho, para montar en perfil DIN

11,000      x 93,03000 = 1.023,33000

BG415D99 u Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de
intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de
10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de
2 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en
perfil DIN

31,000      x 25,38000 = 786,78000

BG41T49H u Interruptor automático magnetotérmico tipo IGA de 40
A de intensidad nominal, con PIA curva C, bipolar
(2P) con bobina de emisión, de 6000 A de poder de

1,000      x 35,97000 = 35,97000
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corte según UNE-EN 60898, de 3 módulos DIN de 18
mm de ancho, para montar en perfil DIN

BG134P01 u Caja para cuadro de mando y protección, de material
autoextinguible, con puerta, con cuarenta y cuatro
módulos y para empotrar

1,000      x 30,24000 = 30,24000

Subtotal: 1.876,32000 1.876,32000

COST DIRECTE 2.077,92000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 207,79200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.285,71200

P-39 EG151512 u Subministre i col·locació de caixa de derivació
quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció normal, muntada superficialment
Totalment instal·lat i posat en funcionament. Inclou
part proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 12,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 18,62000 = 2,79300

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 21,70000 = 6,51000

Subtotal: 9,30300 9,30300

Materials

BG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció normal i per a muntar
superficialment

1,000      x 1,40000 = 1,40000

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 1,67000 1,67000

COST DIRECTE 10,97300
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,09730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,07030

P-40 EG151522 u Subministrament i muntatge de caixa de derivació
quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció estanca, muntada superficialment.

Totalment muntat i comprovat. Inclou part
proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 13,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 18,62000 = 2,79300

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 21,70000 = 6,51000

Subtotal: 9,30300 9,30300

Materials

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,27000 = 0,27000

BG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció estanca i per a muntar
superficialment

1,000      x 2,64000 = 2,64000
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Subtotal: 2,91000 2,91000

COST DIRECTE 12,21300
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,22130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,43430

P-41 EG21251H m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 2,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,035 /R x 21,70000 = 0,75950

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 18,62000 = 0,93100

Subtotal: 1,69050 1,69050

Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,13000 = 0,13000

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,47000 = 0,47940

Subtotal: 0,60940 0,60940

COST DIRECTE 2,29990
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,22999

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,52989

P-42 EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 2,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 21,70000 = 0,80290

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 18,62000 = 0,93100

Subtotal: 1,73390 1,73390

Materials

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,62000 = 0,63240

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,13000 = 0,13000

Subtotal: 0,76240 0,76240
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COST DIRECTE 2,49630
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,24963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,74593

P-43 EG220000 m Subm. i col. de tub REFLEX de Ø ext. 20 mm., amb
p.p. de grapes.

Rend.: 1,000 1,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 21,70000 = 0,34720

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,62000 = 0,37240

Subtotal: 0,71960 0,71960

Materials

BG220000 m Subm. i col. de tub REFLEX de Ø ext. 20 mm., amb
p.p. de grapes.

1,000      x 1,02000 = 1,02000

Subtotal: 1,02000 1,02000

COST DIRECTE 1,73960
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,17396

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,91356

P-44 EG220001 m Subm. i col. de tub REFLEX de Ø ext. 25 mm., amb
p.p. de grapes.
Totalment instal·lat i posat en funcionament. Inclou
part proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 2,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 21,70000 = 0,34720

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,62000 = 0,37240

Subtotal: 0,71960 0,71960

Materials

BG220001 m Subm. i col. de tub REFLEX de Ø ext. 25 mm., amb
p.p. de grapes.

1,000      x 1,20000 = 1,20000

Subtotal: 1,20000 1,20000

COST DIRECTE 1,91960
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,19196

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,11156

P-45 EG222715 m Subministre i col·locació de tub flexible corrugat de
PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Totalment instal·lat i posat en funcionament. Inclou
part proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 0,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,62000 = 0,37240

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 21,70000 = 0,34720

Subtotal: 0,71960 0,71960

Materials

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,18000 = 0,18360

Subtotal: 0,18360 0,18360

COST DIRECTE 0,90320
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,09032

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,99352

P-46 EG222815 m Subministre i col·locació de tub flexible corrugat de
PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Totalment instal·lat i posat en funcionament. Inclou
part proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 1,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,62000 = 0,37240

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 21,70000 = 0,34720

Subtotal: 0,71960 0,71960

Materials

BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,23000 = 0,23460

Subtotal: 0,23460 0,23460

COST DIRECTE 0,95420
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,09542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,04962

P-47 EG2A1902 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de
60x110 mm amb separador i muntada superficialment

Rend.: 1,000 13,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 18,62000 = 1,22892

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,066 /R x 21,70000 = 1,43220

Subtotal: 2,66112 2,66112

Materials

BGW2A000 u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques 1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG2A1900 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de
60x110 mm amb separador

1,020      x 9,12000 = 9,30240
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Subtotal: 9,68240 9,68240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03992

COST DIRECTE 12,38344
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,23834

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,62178

P-48 EG2C1102 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 50x100 mm i
muntada superficialment

Rend.: 1,000 9,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,060 /R x 21,70000 = 1,30200

A013H000 h Ajudant electricista 0,033 /R x 18,62000 = 0,61446

Subtotal: 1,91646 1,91646

Materials

BG2C1100 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 50x100 mm 1,020      x 5,57000 = 5,68140

BGW2C000 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat
per a safates plàstiques

1,000      x 1,42000 = 1,42000

Subtotal: 7,10140 7,10140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02875

COST DIRECTE 9,04661
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,90466

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,95127

EG31EA02 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x50 mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 12,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,065 /R x 21,70000 = 1,41050

A013H000 h Ajudant electricista 0,065 /R x 18,62000 = 1,21030

Subtotal: 2,62080 2,62080

Materials

BG31EA00 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x50 mm2

1,020      x 8,56000 = 8,73120

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure de designació UNE 0,6/1 KV

1,000      x 0,34000 = 0,34000

Subtotal: 9,07120 9,07120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03931

COST DIRECTE 11,73131
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,17313

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,90444

P-49 EG31G202 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 3x1,5 mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 2,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 21,70000 = 0,32550

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 18,62000 = 0,27930

Subtotal: 0,60480 0,60480

Materials

BG31G200 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 3x1,5 mm2

1,020      x 1,44000 = 1,46880

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure de designació UNE 0,6/1 KV

1,000      x 0,34000 = 0,34000

Subtotal: 1,80880 1,80880

COST DIRECTE 2,41360
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,24136

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,65496

EG31J702 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
secció 5x16 mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 23,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 21,70000 = 1,08500

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 18,62000 = 0,93100

Subtotal: 2,01600 2,01600

Materials

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure de designació UNE 0,6/1 KV

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG31J700 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
secció 5x15 mm2

1,020      x 18,59000 = 18,96180

Subtotal: 19,30180 19,30180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03024

COST DIRECTE 21,34804
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,13480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,48284

EG31J802 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
secció 5x25 mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 36,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 21,70000 = 1,08500

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 18,62000 = 0,93100

Subtotal: 2,01600 2,01600

Materials

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure de designació UNE 0,6/1 KV

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG31J800 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
secció 5x25 mm2

1,020      x 30,15000 = 30,75300
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Subtotal: 31,09300 31,09300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03024

COST DIRECTE 33,13924
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,31392

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,45316

P-50 EG325124 m Subministre i col·locació de cable amb conductor de
coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x
1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa
emissió fums, col·locat en tub
Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en
funcionament. Inclou part proporcional de material
auxiliar i accessoris de muntatge.

Rend.: 1,000 0,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 21,70000 = 0,32550

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 18,62000 = 0,27930

Subtotal: 0,60480 0,60480

Materials

BG325120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums

1,020      x 0,26000 = 0,26520

Subtotal: 0,26520 0,26520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00907

COST DIRECTE 0,87907
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,08791

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96698

P-51 EG325134 m Subministre i col·locació de cable amb conductor de
coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x
2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa
emissió fums, col·locat en tub
Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en
funcionament. Inclou part proporcional de material
auxiliar i accessoris de muntatge.

Rend.: 1,000 1,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 18,62000 = 0,27930

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 21,70000 = 0,32550

Subtotal: 0,60480 0,60480

Materials

BG325130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums

1,020      x 0,40000 = 0,40800

Subtotal: 0,40800 0,40800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00907

COST DIRECTE 1,02187
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,10219

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,12406

EG325154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 21,70000 = 0,86800

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 18,62000 = 0,74480

Subtotal: 1,61280 1,61280

Materials

BG325150 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

1,020      x 0,90000 = 0,91800

Subtotal: 0,91800 0,91800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02419

COST DIRECTE 2,55499
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,25550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,81049

P-52 EG610001 u Caixa per a la centretralització de funcions en el lloc
de treball de superfície de material termoplàstic lliure
d'halògens 3 columnes amb capacitat per a 2
mecanismes de modul ample cadascuna, inclosos els
bastidors per al muntatge de mecanismes i els
accesoris d'acabat necessaris, de color blanc polar
per empotrar per empotrar.

Rend.: 1,000 19,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BG610001 u Caixa per a la centretralització de funcions en el lloc
de treball de superfície de material termoplàstic lliure
d'halògens 3 columnes amb capacitat per a 2
mecanismes de modul ample cadascuna, inclosos els
bastidors per al muntatge de mecanismes i els
accesoris d'acabat necessaris, de color blanc polar
per empotrar per empotrar.
REF. U22.234.18 color blanc polar de la serie UNICA
SYSTEM de EUNEA

1,000      x 18,12000 = 18,12000

Subtotal: 18,12000 18,12000
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COST DIRECTE 18,12000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,81200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,93200

P-53 EG62B193 u Subministre i col·locació d' interruptor, unipolar (1P),
10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat
superficialment.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part
proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 10,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 18,62000 = 3,40746

Subtotal: 6,66246 6,66246

Materials

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

1,000      x 0,30000 = 0,30000

BG62B193 u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,

1,000      x 2,32000 = 2,32000

Subtotal: 2,62000 2,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09994

COST DIRECTE 9,38240
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,93824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,32064

EG62B197 u Interruptor de tipus modular, de módul ample,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla de color blanc.
REF. U3.201.18 de la serie UNICA de EUNEA.
Inclou muntatge de connexió

Rend.: 1,000 3,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BG62B197 u Interruptor de tipus modular, de módul ample,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla de color blanc.
REF. U3.201.18 de la serie UNICA de EUNEA.
Inclou muntatge de connexió

1,000      x 2,86000 = 2,86000

Subtotal: 2,86000 2,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 2,86000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,28600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,14600

P-54 EG62BJ92 u Commutador de creuament, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment

Rend.: 1,000 15,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 18,62000 = 3,40746

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500
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Subtotal: 6,66246 6,66246

Materials

BG62BJ92 u Commutador de creuament per a muntar
superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà,

1,000      x 7,41000 = 7,41000

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 7,71000 7,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09994

COST DIRECTE 14,47240
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,44724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,91964

P-55 EG621G92C336 u Subministre i col·locació de commutador, de tipus
universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
mitjà ref. 30103.90 + ref. 70901.68 d'EUNEA ,
superfície.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part
proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 13,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 18,62000 = 2,47646

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500

Subtotal: 5,73146 5,73146

Materials

BG621G92C u Commutador simple, de tipus universal, unipolar (1P),
10 AX/ 250V + Tecla simple per a mecanismes de
comandament, de color blanc, ref. 30103.90 + ref.
70901.68 d'EUNEA

1,000      x 6,01000 = 6,01000

Subtotal: 6,01000 6,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08597

COST DIRECTE 11,82743
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,18274

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,01018

P-56 EG631EA3 u Presa de corrent schucko de tipus modular de modul
ample doble, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T) de 10/16 a 250 V amb tapa de seguretat
girada 45º de color blanc. REF U3.067.18 de la serie
UNICA SYSTEM de UNEA.
Inclou instal·lació

Rend.: 1,000 12,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BG631EA3 u Presa de corrent schucko de tipus modular de modul
ample doble, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T) de 10/16 a 250 V amb tapa de seguretat
girada 45º de color blanc. REF U3.067.18 de la serie
UNICA SYSTEM de UNEA.

1,000      x 11,21000 = 11,21000
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Subtotal: 11,21000 11,21000

COST DIRECTE 11,21000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,12100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,33100

P-57 EG631EA4 u Presa de corrent schucko de tipus modular de modul
ample doble, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T) de 10/16 a 250 V amb tapa de seguretat
girada 45º de color vermell. REF U3.067.03 de la
serie UNICA SYSTEM de UNEA.
Inclou instal·lació

Rend.: 1,000 12,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BG631EA4 u Presa de corrent schucko de tipus modular de modul
ample doble, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T) de 10/16 a 250 V amb tapa de seguretat
girada 45º de color vermell. REF U3.067.03 de la
serie UNICA SYSTEM de UNEA.

1,000      x 11,21000 = 11,21000

Subtotal: 11,21000 11,21000

COST DIRECTE 11,21000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,12100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,33100

P-58 EG631EB5 u Presa de dades doble de tipus modular de modul
ample doble, amb conector RJ45 categoria 5E UTP
amb tapa de de color blanc. REF U3.478.18 de la
serie UNICA SYSTEM de UNEA.
Inclou instal·lació

Rend.: 1,000 22,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BG631EB5 u Presa de dades doble de tipus modular de modul
ample doble, amb conector RJ45 categoria 5E UTP
amb tapa de  de color blanc. REF U3.478.18 de la
serie UNICA SYSTEM de UNEA.
Inclou instal·lació

1,000      x 20,90000 = 20,90000

Subtotal: 20,90000 20,90000

COST DIRECTE 20,90000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,09000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,99000

P-59 EG631152C9LG u Subministre i col·locació de presa de corrent de tipus
universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà .

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part
proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 11,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 18,62000 = 2,47646

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500
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Subtotal: 5,73146 5,73146

Materials

BG631152C u Schuko,universal,(2P+T),16A 250V+Tapa
p/schuko,blanca

1,000      x 4,52000 = 4,52000

Subtotal: 4,52000 4,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08597

COST DIRECTE 10,33743
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,03374

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,37118

EH110003 u Sylvania 2034222 CONCORD Ovation 65 1x80 W A2
sense accesoris

Rend.: 1,000 381,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 21,70000 = 4,34000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 18,62000 = 3,72400

Subtotal: 8,06400 8,06400

Materials

BHW11002 u Óptica per fluorescent CONCORD 9129181 OV65
35/80WL/BLVRE

1,000      x 71,25000 = 71,25000

BHU80005 u Sylvania 2034222 CONCORD Ovation 65 1x80 W A2
sense accesoris

1,000      x 235,23000 = 235,23000

BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
amb tubs fluorescents, muntats superficialment

1,000      x 0,46000 = 0,46000

BHW11001 u Placa reflectora 2038208 OV65 1,000      x 31,50000 = 31,50000

Subtotal: 338,44000 338,44000

COST DIRECTE 346,50400
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 34,65040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 381,15440

P-60 EH12JED1 u Substitució de lluminària fluorescent per lluminària
LED instal·lada a la làmpada actual.

Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en
funcionament. Inclou part proporcional de material
auxiliar i accessoris de muntatge.

Rend.: 1,000 55,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 18,62000 = 5,58600

Subtotal: 5,58600 5,58600

Materials

BH12JED1 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30
cm, de 44 W de potència de la llumenera, 3200 lm de
flux lluminós, protecció IP20, no regulable, per a
muntar superficialment

1,000      x 45,00000 = 45,00000

Subtotal: 45,00000 45,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08379

COST DIRECTE 50,66979
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,06698

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,73677

P-61 EH2D0000 u Subministre i col·locació d'aplic de paret exterior
SYLVANIA mod. VELITE WALL ADJUST BKUP o
equivalent prèvia acceptació de la DF.

Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en
funcionament. Inclou part proporcional de material
auxiliar i accessoris de muntatge.

Rend.: 1,000 92,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 18,62000 = 5,58600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 21,70000 = 6,51000

Subtotal: 12,09600 12,09600

Materials

BH2D0000 U Aplic de paret exterior SYLVANIA mod. VELITE
WALL ADJUST BKUP

1,000      x 72,00000 = 72,00000

Subtotal: 72,00000 72,00000

COST DIRECTE 84,09600
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,40960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,50560

EH2D0004 u Downlight STI 2x26W color blanc IP65, HF 220V.
Classe II

Rend.: 1,000 156,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 18,62000 = 5,58600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 21,70000 = 6,51000

Subtotal: 12,09600 12,09600

Materials

BH2D0004 u Downlight STI 2x26W blanc 1,000      x 130,15000 = 130,15000

Subtotal: 130,15000 130,15000

COST DIRECTE 142,24600
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 14,22460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,47060

P-62 EH2D1000 u Subministre i col·locació de downlight LED encastat i
orientable SYLVANIA model SYLFIRE LED WHITE
TLT 4000K.

Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en
funcionament. Inclou part proporcional de material
auxiliar i accessoris de muntatge.

Rend.: 1,000 73,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 21,70000 = 1,08500

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 18,62000 = 0,93100

Subtotal: 2,01600 2,01600

Materials

BH2D1000 u Downlight encastar SYLVANIA model SylFlat LED
SYLFLAT DIM 1600LM ROUND 3000K o equivalent

1,000      x 65,00000 = 65,00000

Subtotal: 65,00000 65,00000

COST DIRECTE 67,01600
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,70160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,71760

P-63 EH2D1001 u Subministre i col·locació de lluminària suspesa amb
llum directa i indirecta SYLVANIA model MINI
CONTINIUM II- DIRECT/INDIRECT.

Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en
funcionament. Inclou part proporcional de material
auxiliar i accessoris de muntatge.

Rend.: 1,000 79,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 18,62000 = 0,93100

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 21,70000 = 1,08500

Subtotal: 2,01600 2,01600

Materials

BH2D1001 u Downlight superfície SYLVANIA model SylFlat LED
SURFACE DIM 1600LM ROUND 3000K o equivalent

1,000      x 70,00000 = 70,00000

Subtotal: 70,00000 70,00000

COST DIRECTE 72,01600
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,20160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,21760

EH320001 u Subministre i col·locació d'aplic de paret 60W amb
difusor de vidre IP-60.

Rend.: 1,000 98,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,330 /R x 18,62000 = 6,14460

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 21,70000 = 7,16100

Subtotal: 13,30560 13,30560

Materials

BHWB1001 u Part proprcional d'elements per a llums decoratives
d'aplic

1,000      x 1,62000 = 1,62000

BH320001 u Aplic de paret 1,000      x 75,00000 = 75,00000

Subtotal: 76,62000 76,62000
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COST DIRECTE 89,92560
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,99256

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,91816

P-64 EH321002 u Subministre i col·locació d'aplic de paret SYLVANIA
mod. LUMINA Pulse LED o equivalent prèvia
acceptació de la DF.

Totalment muntat, instal·lat, provat i posat en
funcionament. Inclou part proporcional de material
auxiliar i accessoris de muntatge.

Rend.: 1,000 61,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 21,70000 = 2,17000

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 18,62000 = 1,86200

Subtotal: 4,03200 4,03200

Materials

BHWB1001 u Part proprcional d'elements per a llums decoratives
d'aplic

1,000      x 1,62000 = 1,62000

BH321002 u Aplic de paret SYLVANIA mod. LUMINA Pulse LED 1,000      x 50,00000 = 50,00000

Subtotal: 51,62000 51,62000

COST DIRECTE 55,65200
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,56520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,21720

P-65 EH610004 u Subministrament i col·locació de llum d'emergència
de superfície de 150 lumens Daisalux Nova N3
Llum amb Cos rectangular amb aristes arrodonides
que consta de una carcasa fabricada en policarbonat
i difusor en idéntic material. Conté dos lámparas
fluorescents; una de emergència que només s'ilumina
si falla el suministre de xarxa, i un altre que funciona
com una lluminaria normal que pot encendres o
apagar-se a voluntat mentres se li suministri tensió.

Características:

Formato: Nova
Autonomía (h): 1
Lámpara en emergencia: FL 8 W
Grado de protección: IP44 IK04
Lámpara en red: FL 8 W DLX
Piloto testigo de carga: Led
Aislamiento eléctrico: Clase II
Dispositivo verificación: No
Puesta en reposo distancia: Si

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part
proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 65,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 18,62000 = 2,79300
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500

Subtotal: 6,04800 6,04800

Materials

BH610004 u Llum.emerg. superfície 150 lm Daisalux Nova N3 1,000      x 52,87000 = 52,87000

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència
i senyalització

1,000      x 0,46000 = 0,46000

Subtotal: 53,33000 53,33000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,04800 = 0,09072

Subtotal: 0,09072 0,09072

COST DIRECTE 59,46872
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,94687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,41559

P-66 EHB1E337 u Llumenera estanca sense difusor ni reflector amb 1
fluorescent de 58 W del tipus T26/G13, rectangular,
amb xassís de planxa d'acer, reactància electrònica,
IP-54, muntada superficialment al sostre

Rend.: 1,000 64,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 21,70000 = 5,42500

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 18,62000 = 4,65500

Subtotal: 10,08000 10,08000

Materials

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb
tubs fluorescents

1,000      x 3,15000 = 3,15000

BHU8T3Q0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment
del color de 70 a 85

1,000      x 5,94000 = 5,94000

BHB1E332 u Llumenera estanca sense difusor ni reflector per a 1
tub fluorescent de 58 W del tipus T26/G13,
rectangular, amb xassís de planxa d'acer, reactància
electrònica, IP-54

1,000      x 39,38000 = 39,38000

Subtotal: 48,47000 48,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15120

COST DIRECTE 58,70120
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,87012

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,57132

P-67 EHPL0000 u Subministre i col·locació de carril electrificat ERCO
(bLANC) 1 metre linial.

Rend.: 1,000 33,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 21,70000 = 0,21700

A013H000 h Ajudant electricista 0,010 /R x 18,62000 = 0,18620

Subtotal: 0,40320 0,40320



Pressupost Oficines

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/06/21 Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

Materials

BHPL0000 m carril electrificat 1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 30,00000 30,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00605

COST DIRECTE 30,40925
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,04092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,45017

P-68 EHPL2199 u Subministre i col·locació de projector orientable LED
de 6W, ERCO model POLLUX, muntat a carril

Rend.: 1,000 143,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 18,62000 = 0,93100

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 21,70000 = 1,08500

Subtotal: 2,01600 2,01600

Materials

BHPL2199 u Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per
a muntar a carril

1,000      x 128,75000 = 128,75000

Subtotal: 128,75000 128,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03024

COST DIRECTE 130,79624
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 13,07962

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,87586

EM121001 u Central de detecció d'incendis algorítmica de 2 bucles.
Central microprocesada analògica algorítmica,
fabricada per AGUILERA ELECTRONICA segons les
normes europeas UNE-EN 54-2 i UNE-EN 54-4, amb
amplia capacitat operativa que li permet controlar
individualment tots els equips que composen les
instalacions de detecció i extinció d'incendis.
Formada per:
Tarjeta de control de línia amb microprocesador
independent que controla dos bucles analògics
bidireccionals, amb
capacitat de 125 equips cadascun, als que es
conecten els detectors, pulsadors, móduls de
maniobrs, de control i resta d'elements que
configuren la instalació.
Capacitat de control de 250 equips, que depenent
del tipus poden significar el control de més de 1000
punts independents. (Un módul de 8 entrades pot
controlar 8 equips identificables individualment).
Font d'alimentació conmutada independent de 27,2
Vcc 4 A, prevista per cubrir les necesitats propies de
la Central i la instalació.
Carregador de bateríes d'emergència. La central
disposa de capacitat per allotjar en el seu interior dos
bateríes de 12V / 7 Ah.
Módul CPU, on es personalitza la instalació, es
programen les maniobres de sortida i es gestiona la
informació. Les
seves característiques principals són:
Memoria d'events no volàtil, amb capacitat per 4000

Rend.: 1,000 2.151,86 €
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events.
Rellotge en temps real.
Control complet de funcionamient de tots els equips
que composen la instalació de forma programada o
manual: Rearmaments, reposicions, nivells,
conexió/desconexió de punts, activació/desactivació
d'evacuacions, tancament de portes i comportes
tallafocs.
Modes DIA/NIT configurables automáticament
mitjançant calendari programable.
Modes de test i proves incorporades per cada zona.
Programació de retards segons norma UNE EN 54-2.
Capacitat de personalizar diferents idiomes.
Gestió integral de llistats històrics entre dueos dates i
estat de les zones.
Display gráfic de 240 x 64 punts.
Teclat de control
Indicadors lluminosos i avisador acústic local, per
presentació d'estats generals de servei, alarma,
avería,
desconexió, test, alimentació i estat de maniobres
d'evacuació i altres.
Sortides incorporades d'evacuació (sortida vigilada),
alarma, prealarma y avería.
Disposa de 2 ports de comunicacions serie interfaç
RS232 ó RS485, seleccionable per l'usuari
Port d'impresora serie incorporat.
Mides: 410 x 120 x 310 mm.

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,400 /R x 21,70000 = 30,38000

A013M000 h Ajudant muntador 1,400 /R x 18,65000 = 26,11000

Subtotal: 56,49000 56,49000

Materials

BM120002 u Bateries recarregables de tipus Àcid-Plom sense
manteniment

2,000      x 21,33000 = 42,66000

BM120003 u Dispositivo portátil indicado per programar el número
de códi d'identificació de cada equip algorítmic.
Permet mitjançant un sencill proces:
Grabar l'adreça de l'equip.
Llegir la direcció emmagatzemada.
Inhibir/autorizar individualment la il·luminació del led
de l'equip.
El procès de programació individual de cada equip
es pot realitzar també desde la propia central
algorítmica.

1,000      x 118,00000 = 118,00000

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

1,000      x 0,56000 = 0,56000

BM120000 u Central de detecció d'incendis algorítmica de 2 bucles.
Central microprocesada analògica algorítmica,
fabricada per AGUILERA ELECTRONICA segons les
normes europeas UNE-EN 54-2 i UNE-EN 54-4, amb
amplia capacitat operativa que li permet controlar
individualment tots els equips que composen les
instalacions de detecció i extinció d'incendis.
Formada per:
Tarjeta de control de línia amb microprocesador
independent que controla dos bucles analògics
bidireccionals, amb

1,000      x 1.738,53000 = 1.738,53000
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capacitat de 125 equips cadascun, als que es
conecten els detectors, pulsadors, móduls de
maniobrs, de control i resta d'elements que
configuren la instalació.
Capacitat de control de 250 equips, que depenent
del tipus poden significar el control de més de 1000
punts independents. (Un módul de 8 entrades pot
controlar 8 equips identificables individualment).
Font d'alimentació conmutada independent de 27,2
Vcc 4 A, prevista per cubrir les necesitats propies de
la Central i la instalació.
Carregador de bateríes d'emergència. La central
disposa de capacitat per allotjar en el seu interior dos
bateríes de 12V / 7 Ah.
Módul CPU, on es personalitza la instalació, es
programen les maniobres de sortida i es gestiona la
informació. Les
seves característiques principals són:
Memoria d'events no volàtil, amb capacitat per 4000
events.
Rellotge en temps real.
Control complet de funcionamient de tots els equips
que composen la instalació de forma programada o
manual: Rearmaments, reposicions, nivells,
conexió/desconexió de punts, activació/desactivació
d'evacuacions, tancament de portes i comportes
tallafocs.
Modes DIA/NIT configurables automáticament
mitjançant calendari programable.
Modes de test i proves incorporades per cada zona.
Programació de retards segons norma UNE EN 54-2.
Capacitat de personalizar diferents idiomes.
Gestió integral de llistats històrics entre dueos dates i
estat de les zones.
Display gráfic de 240 x 64 punts.
Teclat de control
Indicadors lluminosos i avisador acústic local, per
presentació d'estats generals de servei, alarma,
avería,
desconexió, test, alimentació i estat de maniobres
d'evacuació i altres.
Sortides incorporades d'evacuació (sortida vigilada),
alarma, prealarma y avería.
Disposa de 2 ports de comunicacions serie interfaç
RS232 ó RS485, seleccionable per l'usuari
Port d'impresora serie incorporat.
Mides: 410 x 120 x 310 mm.

Subtotal: 1.899,75000 1.899,75000

COST DIRECTE 1.956,24000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 195,62400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.151,86400

P-69 EM230000 u Boca d'incendi equipada amb enllaç de 25 mm de
diàmetre, BIE-25/2S, amb mànega de 20 m, amb
armari amb caixa color vermell, porta de vidre i marc
INOX  i muntada superficialment a la paret

Rend.: 1,000 644,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 18,65000 = 46,62500

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 21,70000 = 54,25000
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Subtotal: 100,87500 100,87500

Materials

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

1,000      x 0,55000 = 0,55000

BM2300000 u Boca d'incendi equipada amb enllaç de 25 mm de
diàmetre, BIE-25/2S, amb mànega de 20 m, amb
armari amb caixa color crema, porta de vidre i marc
INOX  i muntada superficialment a la paret.
Dimensions 600x750x260 mm

1,000      x 484,80000 = 484,80000

Subtotal: 485,35000 485,35000

COST DIRECTE 586,22500
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 58,62250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 644,84750

P-70 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent (ABC) 21A
113B, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb armari muntat superficialment.

Rend.: 1,000 89,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 18,65000 = 7,46000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 21,70000 = 8,68000

Subtotal: 16,14000 16,14000

Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,26000 = 0,26000

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent  (ABC) 21A 113B, de
càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat

1,000      x 38,23000 = 38,23000

BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 1,000      x 26,58000 = 26,58000

Subtotal: 65,07000 65,07000

COST DIRECTE 81,21000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,12100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,33100

P-71 EM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

Rend.: 1,000 168,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 18,65000 = 7,46000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 21,70000 = 8,68000

Subtotal: 16,14000 16,14000

Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,26000 = 0,26000

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 110,61000 = 110,61000

BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 1,000      x 26,58000 = 26,58000

Subtotal: 137,45000 137,45000
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COST DIRECTE 153,59000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 15,35900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,94900

P-72 EMD1U010 u Subministre i col·locació de detector volumètric
d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90°,
amb un abast longitudinal de 15 m, com a màxim per
a muntar superficialment.

Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en
funcionament. Inclou part proporcional de material
auxiliar i accessoris de muntatge.

Rend.: 1,000 179,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 21,70000 = 5,42500

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 18,65000 = 4,66250

Subtotal: 10,08750 10,08750

Materials

BMD1U010 u Detector volumètric d'infraroigs passiu, amb un angle
de detecció de 90°, amb un abast longitudinal de 15
m, com a màxim per a muntar superficialment

1,000      x 153,34000 = 153,34000

Subtotal: 153,34000 153,34000

COST DIRECTE 163,42750
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 16,34275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,77025

P-73 EMD30000 u Subministrament i muntatge de central de seguretat
antirobatori microprocessada, per a 8 zones, alarma
acústica, memòria d'alarma i pany amb clau, muntada
a l'interior.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part
proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 291,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,600 /R x 21,70000 = 34,72000

A013M000 h Ajudant muntador 1,600 /R x 18,65000 = 29,84000

Subtotal: 64,56000 64,56000

Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,15000 = 0,60000

BMD30000 u Central de seguretat antirobatori microprocessada,
per a 8 zones, alarma acústica, memòria d'alarma i
pany amb clau, muntada a l'interior

1,000      x 200,00000 = 200,00000

Subtotal: 200,60000 200,60000
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COST DIRECTE 265,16000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 26,51600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 291,67600

P-74 EMD43208 u Subministrament i muntatge de sirena electrònica
amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de la
tapa i la separació de la paret, muntada a l'exterior.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part
proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 107,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 21,70000 = 5,42500

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 18,65000 = 4,66250

Subtotal: 10,08750 10,08750

Materials

BMD43200 u Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida
contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret

1,000      x 87,19000 = 87,19000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,15000 = 0,60000

Subtotal: 87,79000 87,79000

COST DIRECTE 97,87750
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,78775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,66525

P-75 EMD62623 m CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 6X0,22
MM2+2X0,75 MM2, COL.LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 6,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 18,65000 = 2,42450

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 21,70000 = 2,82100

Subtotal: 5,24550 5,24550

Materials

BMD62620 m CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 6X0,22
MM2+2X0,75 MM2

1,000      x 0,52000 = 0,52000

Subtotal: 0,52000 0,52000

COST DIRECTE 5,76550
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,57655

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,34205

P-76 EMDWT001 u Subministre i col·locació de teclat alfanumèric LCD,
descripció programable per cada zona. Muntatge
superficial.

Totalment muntat, instal·lat i comprovat. Inclou part
proporcional de material auxiliar i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 206,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,780 /R x 21,70000 = 16,92600

Subtotal: 16,92600 16,92600

Materials

BMDWT001 u TECLAT ALFANUMÈRIC LCD, DESCRIPCIÓ
PROGRAMABLE PER CADA ZONA.

1,000      x 170,68000 = 170,68000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,15000 = 0,30000

Subtotal: 170,98000 170,98000

COST DIRECTE 187,90600
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 18,79060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,69660

EP410001 m Cable de vídeo tipus RG59 i dos cables d'alimentació
de 0,5 mm dins manguera de 8 mm. Utilitzat per
portar el senyal del video i alimentació des del
videograbador fins cada una de les càmeres.

Rend.: 1,000 2,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 21,70000 = 0,32550

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 18,65000 = 0,27975

Subtotal: 0,60525 0,60525

Materials

BP410001 u Cable RG 59 1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000

COST DIRECTE 2,10525
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,21053

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,31578

P-77 EP434650 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 50265, col.locat sota tub o canal

Rend.: 1,000 2,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 21,70000 = 0,32550

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 18,65000 = 0,27975

Subtotal: 0,60525 0,60525

Materials

BP434650 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 50265

1,050      x 1,31000 = 1,37550

Subtotal: 1,37550 1,37550
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00908

COST DIRECTE 1,98983
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,19898

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,18881

P-78 EP43C010 m Cable de comunicacions de 100 parells, sense
pantalla, col·locat

Rend.: 1,000 11,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 21,70000 = 0,65100

A013M000 h Ajudant muntador 0,030 /R x 18,65000 = 0,55950

Subtotal: 1,21050 1,21050

Materials

BP43C011 m Cable de comunicacions de 100 parells, sense
pantalla

1,050      x 8,77000 = 9,20850

Subtotal: 9,20850 9,20850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01816

COST DIRECTE 10,43716
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,04372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,48087

P-79 EP74SH11 u Armari metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42
unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm (alçària x
amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta
de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells
laterals i estructura fixa, col.locat

Rend.: 1,000 1.063,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 18,65000 = 18,65000

Subtotal: 40,35000 40,35000

Materials

BP74SH10 u Armari de peu metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´,
de 42 unitats d'alçària, de 2000x800x800 mm (alçària
x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta
de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells
laterals i estructura fixa

1,000      x 926,60000 = 926,60000

Subtotal: 926,60000 926,60000

COST DIRECTE 966,95000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 96,69500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.063,64500

P-80 EP7EQ000 u Adaptador per a fibra òptica de xarxa 100 Mbps amb
connector SC i bus PCI de 32 bits, instal.lat

Rend.: 1,000 250,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 21,70000 = 10,85000
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Subtotal: 10,85000 10,85000

Materials

BP7EQ000 u Adaptador per a fibra òptica de xarxa 100 Mbps amb
conector SC i bus PCI de 32 bits

1,000      x 216,54000 = 216,54000

Subtotal: 216,54000 216,54000

COST DIRECTE 227,39000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 22,73900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,12900

P-81 EP7Z0001 u Panell d'ordenació per a muntar sobre bastidor rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament

Rend.: 1,000 207,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,500 /R x 21,70000 = 75,95000

A013M000 h Ajudant muntador 0,167 /R x 18,65000 = 3,11455

Subtotal: 79,06455 79,06455

Materials

BP7Z1000 u Panell d'ordenació per a muntar sobre bastidor rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament

1,000      x 110,00000 = 110,00000

Subtotal: 110,00000 110,00000

COST DIRECTE 189,06455
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 18,90646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,97101

P-82 EP7Z2161 u Caixa de protecció i distribució d'unions de fibra
òptica, per a xassís tipus rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, extraïble, amb 6 connectors del tipus MTRJ
per a fibres multimodo, col.locada

Rend.: 1,000 257,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,167 /R x 18,65000 = 3,11455

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000

Subtotal: 24,81455 24,81455

Materials

BP7Z4633 u Adaptador òptic per a connector MTRJ, per a muntar
sobre repartidor òptic

6,000      x 0,97000 = 5,82000

BP7Z2660 u Caixa de protecció i distribució d'unions de fibra
òptica, per a xassís tipus rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, extraïble, amb capacitat per a 6 connectors
del tipus MTRJ

1,000      x 56,70000 = 56,70000

BP73R2A1 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
MTRJ per a xarxes de fibra òptica multimodo, per a
muntar amb adaptador òptic

6,000      x 24,49000 = 146,94000

Subtotal: 209,46000 209,46000
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COST DIRECTE 234,27455
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 23,42746

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,70201

P-83 EP7Z6516 u Safata fixa de xapa d'acer per a armari de
comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i
posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a
una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 600
mm, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 59,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 21,70000 = 4,34000

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 18,65000 = 3,73000

Subtotal: 8,07000 8,07000

Materials

BP7Z6516 u Safata fixa de xapa d'acer per a armari de
comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i
posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a
una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 600
mm

1,000      x 45,92000 = 45,92000

Subtotal: 45,92000 45,92000

COST DIRECTE 53,99000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,39900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,38900

P-84 EP7ZA131 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions
rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2
unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un
cabal d'aire de 400 m3/h, col.locat

Rend.: 1,000 163,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,333 /R x 21,70000 = 7,22610

Subtotal: 7,22610 7,22610

Materials

BP7ZA131 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions
rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2
unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un
cabal d'aire de 400 m3/h

1,000      x 141,83000 = 141,83000

Subtotal: 141,83000 141,83000

COST DIRECTE 149,05610
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 14,90561

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,96171

F221C420 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment
en terreny compacte, amb mitjans mecànics. Inclou
càrrega, transport i deposició de residus al centre de
reciclatge.

Rend.: 0,521 6,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,85000 = 0,30422

Subtotal: 0,30422 0,30422

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,055 /R x 56,59000 = 5,97399

Subtotal: 5,97399 5,97399

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,30400 = 0,00456

Subtotal: 0,00456 0,00456

COST DIRECTE 6,28277
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,62828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,91105
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ALTRES

BEFF7F10 u Refredadora d'aire/aigua serie i-BX-N 025T d'eficiència prèmium equipada amb compressors
rotatius o scroll amb tecnologia inverter, amb modulació continua de capacitat, intercambiador de
plaques, ventiladors axials, bateria d'Al-Cu i vàlvula d'explansió electrònica.

Inclou N-RS Serial card RS 485 per ModBus model OPC-7390043800-i-BX/025T.

Totalment muntat, instal·lat, comprovat i posat en funcionament. Inclou part proporcional de
material auxiliar i accessoris de muntatge.

8.572,50000 €
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VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS  
1. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

2. FITXA DEL CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASSÀ DE LA 
SELVA 

3. INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT 

4. CONTROL DE QUALITAT 

5. FITXA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

6. PROJECTE D’INSTAL·LACIONS – SOLVENTA 6 SLP 
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1. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 



Reforma interior del segon pis de Can Trinxeria i adaptació de la planta baixa i primera als nous usos 
  

DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra: Reforma interior del segon pis de Can Trinxeria i adaptació de la planta baixa i primera als 
nous usos  
Emplaçament: plaça de la Coma 16 
Superfície construïda: 311,30 m2 
Promotor: Ajuntament de Cassà de la Selva 
Arquitecta autora del Projecte d'execució: Alba Vilà Molero 
Tècnica redactora de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Alba Vilà Molero 
 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

Topografia: no intervé 
Característiques del terreny: no intervé 
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: edificis residencials i comercials 
Instal·lacions de serveis públics: l’edifici disposa de xarxa de fontaneria, sanejament, electricitat 
Tipologia de vials: vials d’uns 7m d’amplada, amb voreres a ambdós costats i intensitat de circulació 
moderada 
 



Reforma interior del segon pis de Can Trinxeria i adaptació de la planta baixa i primera als nous usos 
  

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 
manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el 
Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 
obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de 
les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la 
incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que 
tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 
laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
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 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 
condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions als treballadors 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 
10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 

a les diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra  

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de 
cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi 
una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal 
centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a 
complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han 
de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb 
els que desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de 

prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i 
salut dels treballadors.  
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 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

En l’actual situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, s'identifica en fase de projecte la 
possibilitat d'aquest risc. En el cas que al moment d’iniciar-se les obres estigui encara present aquest risc 
per a la salut, serà necessari que el Pla de Seguretat i Salut contempli, com a mínim, les mesures de 
protecció determinades pel Ministeri de Sanitat.  

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex 
IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables 
a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
 Riscos derivats del funcionament de grues  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
 Altres 

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 Altres 

Enderrocs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Fallida de l'estructura  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
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 Acumulació i baixada de runes  
 Altres  

Estructura 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats de l'accés a les plantes  
 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  
 Altres  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  
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Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre-esforços per postures incorrectes  
 Caigudes de pals i antenes  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE 
COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I 
PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn 
del lloc de treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 

de treball.  
 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 

normativa vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 

en relació amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
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 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció 

de les rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es 

protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  
 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, 

caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, 
la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està 
autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs 

amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada 
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir 
que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà 
a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats.  



Reforma interior del segon pis de Can Trinxeria i adaptació de la planta baixa i primera als nous usos 
  

7. NORMATIVA APLICABLE 
NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 
 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 31/01/97) i les 
seves modificacions 
 MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 
escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 23/04/1997) 
 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS 
DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO 
DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 
 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  
RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL 
DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE 
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 
 PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 
RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 
 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 
 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  
 

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 
 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  
 

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 15/06/52) i 
les seves modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 
 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 
291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 18/09/87) 
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 17/07/03).  
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la  
O. de 28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 

O. de 9 de marzo DE 1971                        (BOE: 16 I 
17/03/71)                  correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 27/01/98) 
 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 
 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 
 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          modificació: 
BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 
 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 
25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 
 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           modificació: 
BOE: 28/10/75  
 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS 

COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 
29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 
30/10/75 
 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 
 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE: 
31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 
01/11/75 
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2. FITXA DEL CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASSÀ DE LA SELVA 
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3. INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT 
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Introducció 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus 
usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a 
continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 

tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que 
es destaquen: 

 Codi Civil. 
 Codi Civil de Catalunya 
 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
 Legislacions sobre els Règims de propietat. 
 Ordenances municipals. 
 Reglamentacions tècniques. 

 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als 
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Situació: 
Edifici públic – ús cultural Planta baixa, primera i segona 
 
Instruccions de manteniment: 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a 
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terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’Edifici. 

 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les 
seves instruccions d’ús i manteniment específiques.S’esmenten únicament els que afecten a la 
intervenció realitzada en aquest projecte. 

Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
Condicions d’ús: 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les 
mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements 
de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han 
de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els 
revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a 
les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de 
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, 
s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol 
cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 

 Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. 
És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o 
elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al 
Servei de Bombers. 

 Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 



Reforma interior del segon pis de Can Trinxeria i adaptació de la planta baixa i primera als nous usos 
  

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, 

persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Inspeccions tècniques de les façanes. 
 Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  

fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, 
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 

 
Interiors d’habitatges i/o locals 
 
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 
A l’habitatge i/o local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant prohibit 
desenvolupar activitats perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que puguin afectar 
negativament a altres usuaris o als elements i les instal·lacions comuns i , per tant, a les 
prestacions d’habitabilitat, de funcionalitat i de seguretat de l’edifici.  
 
El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord amb les 
característiques de la divisòria, i efectuar prèviament les comprovacions a l’abast per evitar afectar 
les instal·lacions encastades (xarxes d'electricitat, aigua, calefacció, desguàs, etc.). 
 
No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment les de traçat 
horitzontal o inclinat ja que, a més de poder afectar a altres instal·lacions, pot perillar l’estabilitat de 
l’element.  
 
En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre, ni 
s'anul·laran els registres i/o sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel manteniment de l’edifici. En 
el cas de revestiments aplicats directament al sostre la subjecció es farà mitjançant tacs i cargols. 
 
No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, que al 
obrir-les, les manetes colpegin la paret i la facin malbé. 
 
Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel fabricant. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
Les obres a l'interior de l'habitatge o local es poden realitzar sempre que no afectin elements 
comuns de l'edifici. No s'iniciaran sense el permís de la propietat o comunitat de propietaris, 
hauran de complir la normativa vigent i disposar de la corresponent autorització municipal. En el 
cas que es modifiquin envans es necessitarà el projecte d'un tècnic competent. 
 
Neteja: 
Els elements interiors de l'habitatge o local (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de 
netejar per conservar el seu aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat. Sempre s’ha de vigilar 
que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que 
es vol netejar i seguir les instruccions donades pel seu fabricant. En general no es formaran tolls 
d’aigua, ni s’utilitzaran àcids ni productes abrasius.  
 
Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions donades pel 
fabricant. En el cas de l’existència d’encimeres de marbre no han d'entrar en contacte amb àcids 
(vinagre, llimona, etc.) que les puguin tacar irreversiblement. 
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Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la cuina, ja que poden 
provocar incendis. 
 
S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos de 
matèries inflamables, etc., ja que són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb l'emmagatzematge de 
productes inflamables (pintures, benzines, dissolvents, etc.), evitant que estiguin a prop de fonts 
de calor, no acumulant-ne grans quantitats i ventilant periòdicament.  
 
Els residus de cada habitatge o local s’han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o cubells 
ubicats a la cuina o espais destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: envasos lleugers, 
matèria orgànica, paper/cartró, vidre, i varis. Els residus tòxics i perillosos (envasos de pintures, 
vernissos i dissolvents, piles elèctriques, restes d’olis, material informàtic, cartutxos de tinta o 
tòner, fluorescents, medicaments, aerosols, fluorescents, entre d’altres) s’han de portar a punts 
específics d’abocament. 
 
Incidències extraordinàries: 

 Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de 
manteniment, l'usuari està obligat a efectuar al seu càrrec les petites operacions de manteniment i 
reparació causades per l'ús ordinari de l'habitatge o local. Aquestes operacions sovint no tenen 
una periodicitat específica, caldrà fer-les segons l'ús que es fa, o bé si apareixen símptomes que 
alertin de la necessitat d'executar-les. En cas de dubte és convenient demanar consell a un 
professional. 
 

 Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si s’escau, 
l’acumulació de fulles o brossa en els desguassos. 

 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de greixar 
perquè funcionin amb suavitat.  

 Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les 
balconeres s’han de netejar. Les cintes de les persianes enrotllables s'han de revisar i 
canviar quan presentin signes de deteriorament.  

 En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els carregaments 
entre els aparells sanitaris i els paviments i/o paraments, substituint-les per unes de noves 
quan presentin deficiències. 

 Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i s'han de 
repintar d’acord amb el seu envelliment. 

 Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de manteniment 
donades pel fabricant. 

 
Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges o locals als 
operaris convenient acreditats per que es puguin efectuar les operacions de manteniment i les 
diferents intervencions que es requereixin per a la correcta conservació de l’edifici. 

Instal·lació d'electricitat 

 
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot 
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de 
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cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència 
màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de 
Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del 
personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament 
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor 
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es vol deixar algun 
aparell en funcionament, com la nevera, no es tancarà l’IGA però sí els interruptors magneto 
tèrmics dels altres circuits. 
  
No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. 
S'extremaran les mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics, 
essent molt convenient tapar els endolls amb taps de plàstic a l’efecte. 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva 
execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius 
respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin 
les distàncies mínimes de seguretat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la 
potència contractada i amb una empresa autoritzada. 
 
Neteja: 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades 
foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de 
que es facin urgentment les mesures oportunes.  

 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un 
altre tipus de combustible.  
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II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
 Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la 

instal·lació.  
 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 
 
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció de l'edifici 
i el quadre de dispositius de comandament i protecció dels espais privatius (habitatge o local) 
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació 
situada entre el quadre de comandament i protecció de l’habitatge o local i els aparells d’aquests 
correspon a l'usuari. 

 
Instal·lació de calefacció  
 
I.- Instruccions d’ús: 
Condicions d’ús: 

La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 
 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats 
les temperatures de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva 
freqüència.  
 
En el cas de que la calefacció consti de caldera i radiadors d’aigua calenta caldrà seguir les 
instruccions donades pel fabricant i les que es donen a continuació : 

- Engegar la calefacció amb un nivell d'aigua del circuit correcte. 
- Si s'ha d'afegir aigua al circuit fer-ho en fred. 
- Si la temperatura de la caldera sobrepassa els 90ºC cal desconnectar la 

instal·lació i avisar l'instal·lador. 
- Purgar periòdicament els radiadors d'aigua quan es sentin sorolls de l'aigua 

circulant pel seu interior. Per purgar-los cal que la instal·lació estigui funcionant i 
es descargoli lleugerament els cargols de la part superior dels radiadors fins que 
notem que no surt aire i comença a sortir aigua. 

- Els radiadors no es poden tapar amb objectes ja que decreix considerablement el 
seu rendiment. 

- Les temperatures recomanables per regular els termòstats són 21ºC de dia i 18ºC 
de nit. 

 
En el cas d'utilitzar estufes portàtils o plaques no s’han de cobrir i s'han de mantenir lluny de 
qualsevol objecte que es pugui inflamar, com cortinatges, roba de llit, mobles, etc. Cal educar els 
infants en l'ús de les estufes ja que, en moure-les, poden apropar-les als objectes esmentats 
anteriorment. Si no es prenen precaucions d’una ventilació permanent no s'ha de deixar cap estufa 
de butà encesa a l'habitació mentre es dorm. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
calefacció comunitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  
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Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local cal que es faci amb un instal·lador autoritzat i 
d’acord amb la normativa vigent. 
 
Neteja: 
La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre 
d’acord amb les instruccions del fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 

 Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el 
funcionament de la instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment 
de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  

 En cas de poder actuar davant d’una fuita d’aigua caldrà: 
- Tancar la instal·lació. 
- Desconnectar l'electricitat de la zona afectada. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local 

o zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a 

tercers. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici. 
 

El manteniment de la instal·lació de calefacció comunitària fins a la clau de pas dels espais 
privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El 
manteniment de la instal·lació a partir de la clau de pas situada a l’interior de l’espai privatiu 
correspon a l'usuari. 

Instal·lació de telecomunicacions 

 
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint 
les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Les instal·lacions de telecomunicacions permeten els serveis següents: 
 Servei de telefonia (també inclou la contractació del servei d’ADSL). 
 Servei de televisió terrestre, tan analògica com digital. 
 La instal·lació comuna també permet rebre la televisió per satèl·lit sempre i quan 

s’instal·li, entre d’altres, una antena parabòlica comunitària i els corresponents 
codificadors. 

 La instal·lació està prevista per poder col·locar una xarxa de distribució de dades per 
cable. 

 
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot 
seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
 
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci 
el manteniment o instal·ladors autoritzats.  
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació 
de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu 
doncs poden perjudicar la qualitat del so o imatge d’altres usuaris. 
 
Incidències extraordinàries: 
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o 
registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa 
especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera 
ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir. 
 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la 
instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de 
l’operadora contractada.  
 
El manteniment de la instal·lació a partir del registre d’enllaç, situat al punt d’entrada general de 
l’edifici, fins als Punts d’accés a l’usuari, situat a l’interior dels espais privatius, correspon a la 
propietat o comunitat de propietaris de l’edifici. A partir d’aquest punt el manteniment va a càrrec 
de l’usuari. 

Instal·lació de ventilació 

I.- Instruccions d’ús: 
Condicions d’ús: 
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les 
extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.). Tanmateix no es poden connectar els 
extractors de cuines a les xemeneies de les calderes i a l’inrevés. 
 
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat.  
 
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu doncs 
poden perjudicar la correcte ventilació de l’habitatge, local o zona i, per tant, la salubritat dels 
mateixos. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  
 Revisió sistemes de comandament i control. 

 
El manteniment de la instal·lació de ventilació comunitària fins els espais privatius (habitatge o 
local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la 
instal·lació a partir del seu accés als espais privatius correspon a l'usuari. 
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4. CONTROL DE QUALITAT 
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A continuació es mostra un llistat amb les proves i controls a realitzar, segons els materials i sistemes 
que intervenen a l’obra objecte d’aquest projecte. 
 
1. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels 

possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
2. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la 

garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 
exigides pel CTE. 

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques 
dimensionals i la seva densitat aparent. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 
3. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera expressa 
el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al 

menys, en 4 hores. 
- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La 

pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 
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4. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
5. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el 

compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, 

terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
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5. FITXA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 21,246 0,512 12,270

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 7,211 0,082 4,450

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,872 0,066 1,090

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 29,33 t 0,7544 17,81 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 5,6903 0,0896 5,9345

obra de fàbrica 170102 0,0150 2,4272 0,0407 2,6966
formigó 170101 0,0320 2,4159 0,0261 1,7259

petris 170107 0,0020 0,5208 0,0118 0,7818
guixos 170802 0,0039 0,2602 0,0097 0,6440
altres 0,0010 0,0663 0,0013 0,0861

   embalatges 0,0380 0,2827 0,0285 1,8903

fustes 170201 0,0285 0,0800 0,0045 0,2981
plàstics 170203 0,0061 0,1047 0,0104 0,6857

paper i cartró 170904 0,0030 0,0550 0,0119 0,7871
metalls 170407 0,0004 0,0431 0,0018 0,1193

totals de construcció 5,97 t 7,82 m3

- altres

-

-

-
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Terres contaminades

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

Plaça de la Coma 16

Comarca : Gironès

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Cassà de la Selva

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

Reforma interior del 2n pis de Can Trinxeria i adaptació de la PB i 1a als nous usos

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



si
si
-
si
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,87 t 1,09 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,87 t 1,09 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 2,42
Maons, teules i ceràmics 40 23,67
Metalls 2 0,04
Fusta 1 0,95
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,05
Paper i cartró 0,50 0,05
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

2 
/ 

6 
 R

ES
ID

U
S 

 E
n

d
e

rro
c

,R
e

h
a

b
ili

ta
c

ió
 i 

A
m

p
lia

c
ió

   
   

  O
fic

in
a

 C
o

n
su

lto
ra

 T
è

c
n

ic
a

. C
o

l·l
e

g
i d

’A
rq

u
ite

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

ya
   

m
o

d
-0

5/
20

18
   

( 
Fo

n
t:

 "G
u

ia
 d

'a
p

lic
a

c
ió

 d
e

l D
e

c
re

t 
20

1/
19

94
 -

 P
ro

g
ra

m
a

 L
IF

E-
 IT

EC
" 

)

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

si

tipus de residu
Runes construcció

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 2,33 -

Maons i ceràmics 20,20 -

Petris barrejats 7,06 105,94

Metalls 0,16 2,41

Fusta 1,87 28,11

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,93 13,89

Paper i cartró 1,06 15,94

Guixos i no especials 0,99 14,79

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

34,61 181,08

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

9,32

-

- -

Classificació          

El volum dels residus és de : 34,61

0,80 -

101,02 80,82

5,31 -

-

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

El pressupost de la gestió de residus és de : 700,00
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- 9,37 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

714,67

- 4,93

-

242,46

-

-

-

270,42 173,03 90,14

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

- 35,31

27,96 11,65

0,00

4,63 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Germans Cañet Xirgu SL

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

Veïnat de Llebrers 4-5. Cassà de la Selva E-809.03



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques



T 0,00 T

T 34,43 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 34,43 T 11 euros

Tones

euros378,73Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 378,73

34,4

***Dipòsit mínim 150€
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34,43Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS



Reforma interior del segon pis de Can Trinxeria i adaptació de la planta baixa i primera als nous usos 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PROJECTE D’INSTAL·LACIONS – SOLVENTA 6 SLP 
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Fórmules per a Corrent Trifàsic

I  = Intensitat de corrent (A)    Circuits subministrament Normal
W  = Potència (W)  
L  = Longitud de la línia (m)    Circuits derivats de subministrament d'emergència

on U  = Tensió de subministrament (V)

Fórmules per a Corrent Monofàsic s  = Secció del cable de fase (mm²)    Circuits derivats de SAI
K  = Conductivitat, 56 per a Cu.
cos  y = Factor de potència
Icc = Intensitat de curtcircuit (A)

Fórmules per a Corrent de Curtcircuit

Potència Conduc. Conduc.

Ident. Descripció Càlcul Neutro Protec.
(kW) Receptor Simult. (kW) (V) Potència (A) (A) (kA) (kA) (m) (mm²) (mm²) mm² mm² mm (kA) (Ohm)

L0 subquadre P2 16,97 1,00 1,00 16,97 400 1,00 24,50 AUTOMATIC 25 4,5 6 25 6 6 3,16 0,79 0,79 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 25 6 6 1,94 0,0950

Diferencial  40/2/0,03
L1 Unitat de clima 1 1,00 1,25 1,00 1,25 230 0,90 6,04 PIA 10 4,5 6 15 1,5 1,5 1,94 0,84 1,63 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 16 1,5 1,5 0,67 0,2750
L2 Unitat de clima 2 1,00 1,25 1,00 1,25 230 0,90 6,04 PIA 10 4,5 6 23 1,5 1,5 2,98 1,29 2,08 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 16 2,5 2,5 0,69 0,2677

Diferencial  40/2/0,03
L3 Unitat de clima 3 1,00 1,25 1,00 1,25 230 0,90 6,04 PIA 10 4,5 6 26 1,5 1,5 3,36 1,46 2,25 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 16 1,5 1,5 3,56 0,0517
L4 Unitat de clima 4 1,00 1,25 1,00 1,25 230 0,90 6,04 PIA 10 4,5 6 28 1,5 1,5 3,62 1,58 2,36 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 16 1,5 1,5 3,56 0,0517

Diferencial  40/2/0,03
L5 Unitat de clima 5 1,00 1,25 1,00 1,25 230 0,90 6,04 PIA 10 4,5 6 28 1,5 1,5 3,62 1,58 2,36 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 16 1,5 1,5 3,56 0,0517

Diferencial  40/2/0,03
L6 Unitat exterior de clima 1,00 1,25 1,00 1,25 230 0,90 6,04 PIA 10 4,5 6 28 1,5 1,5 3,62 1,58 2,36 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 16 1,5 1,5 0,43 0,4310

Diferencial  40/2/0,03
L7 Recuperador de calor 1,50 1,80 1,00 0,30 230 0,90 13,04 PIA 10 4,5 6 15 2,5 1,5 4,19 1,82 2,61 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 16 1,5 1,5 0,67 0,2750

Diferencial 40/2/0,03
L8 Il·luminació 1 sales exposició 0,80 1,80 1,00 1,44 230 0,90 6,96 PIA 10 4,5 6 21 1,5 1,5 3,13 1,36 2,15 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 16 1,5 1,5 0,53 0,3470
L9 Il·luminació aula 1 0,80 1,80 1,00 1,44 230 0,90 6,96 PIA 10 4,5 6 25 1,5 1,5 3,73 1,62 2,41 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 16 1,5 1,5 0,47 0,3950

L10 Il·luminació 3 0,80 1,80 1,00 1,44 230 0,90 6,96 PIA 10 4,5 6 28 1,5 1,5 4,17 1,81 2,60 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 16 1,5 1,5 0,43 0,4310
L11 Emergències 1 0,30 1,80 1,00 0,54 230 0,90 2,61 PIA 10 4,5 6 28 1,5 1,5 1,57 0,68 1,47 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 16 1,5 1,5 0,43 0,4310

Diferencial 40/2/0,03
L12 Il·luminació 2 sales exposició 0,80 1,80 1,00 1,44 230 0,90 6,96 PIA 10 4,5 6 15 1,5 1,5 2,24 0,97 1,76 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 16 1,5 1,5 0,67 0,2750
L13 Il·luminació aula 2 0,80 1,80 1,00 1,44 230 0,90 6,96 PIA 10 4,5 6 18 1,5 1,5 2,68 1,17 1,96 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 16 1,5 1,5 0,59 0,3110
L14 Il·luminació 2 0,80 1,80 1,00 1,44 230 0,90 6,96 PIA 10 4,5 6 28 1,5 1,5 4,17 1,81 2,60 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 16 1,5 1,5 0,43 0,4310
L15 Emergències 2 0,80 1,80 1,00 1,44 230 0,90 6,96 PIA 10 4,5 6 28 1,5 1,5 4,17 1,81 2,60 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 16 1,5 1,5 0,43 0,4310

Diferencial 40/2/0,03
L16 Il·luminació 3 sales exposició 0,80 1,80 1,00 1,44 230 0,90 6,96 PIA 10 4,5 6 15 1,5 1,5 2,24 0,97 1,76 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 16 1,5 1,5 0,67 0,2750
L17 Il·luminació aula 3 0,80 1,80 1,00 1,44 230 0,90 6,96 PIA 10 4,5 6 18 1,5 1,5 2,68 1,17 1,96 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 16 1,5 1,5 0,59 0,3110
L18 Il·luminació 3 0,80 1,80 1,00 1,44 230 0,90 6,96 PIA 10 4,5 6 28 1,5 1,5 4,17 1,81 2,60 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 16 1,5 1,5 0,43 0,4310
L19 Emergències 3 0,30 1,80 1,00 0,54 230 0,90 2,61 PIA 10 4,5 6 28 1,5 1,5 1,57 0,68 1,47 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 16 1,5 1,5 0,43 0,4310

Diferencial  40/2/0,03
L20 Endolls aula 1 1,50 1,00 0,50 0,75 230 0,90 3,62 PIA 16 4,5 6 23 1,5 2,5 1,07 0,47 1,26 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 20 2,5 2,5 0,71 0,2606
L21 Endolls aula 2 1,50 1,00 0,50 0,75 230 0,90 3,62 PIA 16 4,5 6 26 1,5 2,5 1,21 0,53 1,32 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 20 2,5 2,5 0,65 0,2822

Diferencial  40/2/0,03
L22 Endolls aula sai 1 1,50 1,00 0,50 0,75 230 0,90 3,62 PIA 16 4,5 6 17 1,5 2,5 0,79 0,34 1,13 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 20 2,5 2,5 0,85 0,2174
L23 Endolls aula sai 2 1,50 1,00 0,50 0,75 230 0,90 3,62 PIA 16 4,5 6 19 1,5 2,5 0,89 0,38 1,17 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 20 2,5 2,5 0,79 0,2318

Diferencial  40/2/0,03
L24 Endolls sala exp. 1 1,50 1,00 0,50 0,75 230 0,90 3,62 PIA 16 4,5 6 23 1,5 2,5 1,07 0,47 1,26 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 20 2,5 2,5 0,71 0,2606
L25 Endolls sala exp. 2 1,50 1,00 0,50 0,75 230 0,90 3,62 PIA 16 4,5 6 26 1,5 2,5 1,21 0,53 1,32 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 20 2,5 2,5 0,65 0,2822

Diferencial  40/2/0,03
L26 Endolls sala exp. 3 1,50 1,00 0,50 0,75 230 0,90 3,62 PIA 16 4,5 6 17 1,5 2,5 0,79 0,34 1,13 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 20 2,5 2,5 0,85 0,2174
L27 Endolls generals 1,50 1,00 0,50 0,75 230 0,90 3,62 PIA 16 4,5 6 19 1,5 2,5 0,89 0,38 1,17 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 20 2,5 2,5 0,79 0,2318

Diferencial  40/2/0,03
L28 Linia de Rack 0,50 1,00 1,00 0,50 230 0,90 2,42 PIA 10 4,5 6 20 1,5 1,5 1,04 0,45 1,24 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 16 1,5 1,5 0,55 0,3350
L29 Linia d'intrusió 0,30 1,00 1,00 0,30 230 0,90 1,45 PIA 10 4,5 6 30 1,5 1,5 0,93 0,41 1,19 ES07Z1-K(AS) 450/750V Cu Superficie Tub d.ext. 16 1,5 1,5 0,40 0,4550

SubTotal 28,90 29,78
Simultaneïtat 0,60 0,57

Potència Resultant 16,97 kW 16,97 kW
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Ref. : 400.003

Projecte : Can Trinxeria

Emplaçament : Cassà de la Selva

TIPUS DE SALA

Àrea Q ventilació Q climatització  Calor Total Simult.
Calor Total 
simultani

Q aigua Rati Rati Calor Total Simult.
Calor Total 
simultani

Q aigua Rati Rati

m² m³/h m³/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h l/h kcal/h·m² W/m² Kcal/h Kcal/h l/h kcal/h·m² W/m²
PLANTA SEGONA OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

Sala Exposicions 1 1 57,00                 900,00 856 3.530 7.291 65% 4.739 1.458            128          149          3.533 100% 3.533 236            62         72         
Sala Exposicions 2 1 40,13                 765,00 788 3.201 6.398 65% 4.159 1.280            159          185          4.080 100% 4.080 272            102       118       
Sala Exposicions 3 1 39,17                 765,00 794 3.219 6.417 65% 4.171 1.283            164          190          3.716 100% 3.716 248            95         110       
Aula formació 1 39,00                 900,00 820 3.412 7.173 65% 4.663 1.435            184          214          5.512 100% 5.512 367            141       164       
Recepció 1 35,00                 90,00 328 1.152 1.528 65% 993 306               44            51            1.745 100% 1.745 116            50         58         

TOTAL 5           210,30              3.420 3.587 14.513 28.808 100          18.725 5.762           89            104          18.586 100          18.586 1.239        88         103       

GENERAL RESUM CÀLCULS FRIGORÍFICS RESUM CÀLCULS CALORÍFICS

CÀLCUL D'EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Resum per Zones



 

Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferencia Temp
Factor kcal/h

REF:

PROJECTE: Can Trinxeria

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores 

SO Vidre 1,76 m² x 396 kcal/hxm² x 0,80 557 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
Vidre x 0 kcal/hxm² x 0,80 0 kcal/h Exteriors 31,8 °C 58,3 18,70          
Vidre x 0 kcal/hxm² x 0,80 0 kcal/h Interiors 25,0 °C 50 9,90            
Vidre x 0 kcal/hxm² x 0,80 0 kcal/h Aire primari 27,9 °C 60 14,10          
Lucernari x 0 kcal/hxm² x 0,80 0 kcal/h Diferència 6,8 °C - - - 8,8

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ DE PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

SO Paret 11,04 m² x 17,9 °C x 0,82 162 kcal/h Ocupació 20 persones x 45 m³/h.pers = 900 m³/h
Paret x 0,0 °C x 0,82 0 kcal/h Hab. Doble 0 x 28,8 m³/h.m² = 0 m³/h
Paret x 0,0 °C x 0,82 0 kcal/h Hab. Simple 0 x 14,4 m³/h.m² = 0 m³/h
Paret x 0,0 °C x 0,82 0 kcal/h Menj 0 x 36,0 m³/h.m² = 0 m³/h

Sostre-sol x 20,3 °C x 0,46 0 kcal/h Sup. Local 57,00 m² Total 900 m³/h
Sostre-ombra x x 0,46 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. x 6,8 °C x 3,78 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Vidre int.- local calefactat x 1,0 °C x 5,00 0 kcal/h Vidre exterior 3,78
Vidre int.- local no calefactat x 5,0 °C x 5,00 0 kcal/h Vidre interior 5,00
Paret int. - local calefactat 58,47 m² x 1,0 °C x 0,82 48 kcal/h Mur exterior 0,82
Paret int. - local no calefactat 45,86 m² x 5,0 °C x 0,82 188 kcal/h Paret exterior 0,82
Forjat sostre - local calefactat x 1,0 °C x 0,82 0 kcal/h Paret interior 0,82
Forjat sostre - local no calefac. x 5,0 °C x 0,82 0 kcal/h Coberta amb aïllament 0,46
Forjat terra - local calefactat 20,63 m² x 1,0 °C x 0,82 17 kcal/h Coberta / Sostre 1,30
Forjat terra - local no calefac. x 5,0 °C x 0,82 0 kcal/h Terra 0,56
Terra x 11,0 °C x 0,56 0 kcal/h Forjat terra 0,82
Coberta 20,63 m² x 6,8 °C x 0,46 65 kcal/h Forjat sostre 0,82

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 20 Pers. x 61 kcal/persn. 1.220 kcal/h FCSEL = 2.825 kcal/h / 4.137 kcal/h = 0,683
Força 0,29 kW x 860 kcal/(kW.h) 245 kcal/h
Enllumenat 0,29 kW x 860 kcal/(kW.h) 245 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals x 860 kcal/(kW.h) 0 kcal/h FCST = 3.530 kcal/h / 7.291 kcal/h = 0,484

Oficines Subtotal Oficines 2.747 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 14ºC.

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 2.825 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 856 m³/h
Aire Exterior 900 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 78 kcal/h                                                                                                                                                                                                                                                                
Infiltracions 0 m³/h x 6,8 °C x 0,30 0 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de l' Habitació 2.825 kcal/h tedb = 32,1 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE

Infiltracions 0 m³/h x 8,8 gr/kg x 0,72 0 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 20 Pers. x 52 kcal/persn. 1.040 kcal/h Nord-est 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sud-est 35 kcal/hxm²
1.040 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sud-oest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nord-est 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 900 m³/h x 4,2 gr/kg x 0'1BF x 0,72 272 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l' Habitació 1.312 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l' Habitació 4.137 kcal/h
Nord 7,4 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nord-est 8,5 °C

Est 9,0 °C
Sensible 900 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 705 kcal/h Sud-est 13,0 °C
Latent 900 m³/h x 4,2 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 2.449 kcal/h Sud 16,5 °C

Surd-est 17,9 °C
3.154 kcal/h Oest 16,0 °C

Nord-est 9,9 °C
Horitzontal 20,3 °C

3.530 kcal/h
Calor Total Generat 7.291 kcal/h

128 kcal/hxm²

Subtotal

Calculada per a 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

Subtotal

Calor Sensible Total

Rati

CÀLCUL D'EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

400.003

Cassà de la Selva

Para latitud 40 º y 15 Horas

Sala exposicions 1



CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior

REF : 400.003

PROJECTE : Can Trinxeria

EMPLAÇAMENT : Cassà de la Selva

Valors de càlcul
-Temperatura mínima exterior : -3,00 °C - Orientació: NE
-Temperatura interior desitjada : 21,00 °C - Latitud (aproximada): 41,3
-Temperatura aire primari : 11,20 °C - Altitud (aproximada): 399
-Temperatura mínima locals adjacents: 14,00 °C - Vent predominant:
-Temperatura mínima del terreny: 10,00 °C

-Superfície : 57,00 m²

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 0,00 m² 3,78 24,0 0
Vidre int.- local calefactat 0,00 m² 5,00 1,0 0
Vidre int.- local no calefactat 0,00 m² 5,00 7,0 0

Paret exterior 11,04 m² 0,82 24 217
Paret int. - local calefactat 58,47 m² 0,82 1,0 48
Paret int. - local no calefactat 45,86 m² 0,82 7,0 263
Forjat sostre - local calefactat 0,00 m² 0,82 1,0 0
Forjat sostre - local no calefactat 0,00 m² 0,82 7 0
Forjat terra - local calefactat 20,63 m² 0,82 1,0 17
Forjat terra - local no calefactat 0,00 m² 0,82 7,0 0
Terra 0,00 m² 0,56 11,0 0 Infiltracions 0 0
Coberta 20,63 m² 0,46 24 228 Renovació 900 2.551
Total 773 2.551

(*) Aire exterior per a renovació
segons Norma UNE 100-011-91

Orientació Intermitència  Parets Exteriors

Suroeste más de 10 horas parada Dos o menos Total
Suplements F : 0,02 0,25 0 0,27

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 3.533 kcal/h 4,1 kW

Rati: 62 Kcal/hm² 72,1 W/m²

Sala exposicions 1



 

Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferencia Temp
Factor kcal/h

REF:

PROJECTE: Can Trinxeria

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

SO Vidre 1,76 m² x 396 kcal/hxm² x 0,80 557 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
Vidre x 0 kcal/hxm² x 0,80 0 kcal/h Exteriors 31,8 °C 58,3 18,70          
Vidre x 0 kcal/hxm² x 0,80 0 kcal/h Interiors 25,0 °C 50 9,90            
Vidre x 0 kcal/hxm² x 0,80 0 kcal/h Aire primari 27,9 °C 60 14,10          
Lucernari x 0 kcal/hxm² x 0,80 0 kcal/h Diferència 6,8 °C - - - 8,8

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ DE PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

SO Paret 11,04 m² x 17,9 °C x 0,82 162 kcal/h Ocupació 17 persones x 45 m³/h.pers = 765 m³/h
x 0,0 °C x 0,82 0 kcal/h Hab. Doble 0 x 28,8 m³/h.m² = 0 m³/h

Paret x 0,0 °C x 0,82 0 kcal/h Hab. Simple 0 x 14,4 m³/h.m² = 0 m³/h
Paret x 0,0 °C x 0,82 0 kcal/h Menj 0 x 36,0 m³/h.m² = 0 m³/h

Sostre-sol x 20,3 °C x 0,46 0 kcal/h Sup. Local 40,13 m² Total 765 m³/h
Sostre-ombra x x 0,46 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 8,26 m² x 6,8 °C x 3,78 212 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Vidre int.- local calefactat x 1,0 °C x 5,00 0 kcal/h Vidre exterior 3,78
Vidre int.- local no calefactat x 5,0 °C x 5,00 0 kcal/h Vidre interior 5,00
Paret int. - local calefactat 76,91 m² x 1,0 °C x 0,82 63 kcal/h Mur exterior 0,82
Paret int. - local no calefactat x 5,0 °C x 0,82 0 kcal/h Paret exterior 0,82
Forjat sostre - local calefactat x 1,0 °C x 0,82 0 kcal/h Paret interior 0,82
Forjat sostre - local no calefac. x 5,0 °C x 0,82 0 kcal/h Coberta amb aïllament 0,46
Forjat terra - local calefactat 40,13 m² x 1,0 °C x 0,82 33 kcal/h Coberta / Sostre 1,30
Forjat terra - local no calefac. x 5,0 °C x 0,82 0 kcal/h Terra 0,56
Terra x 11,0 °C x 0,56 0 kcal/h Forjat terra 0,82
Coberta 40,13 m² x 6,8 °C x 0,46 126 kcal/h Forjat sostre 0,82

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 17 Pers. x 61 kcal/persn. 1.037 kcal/h FCSEL = 2.602 kcal/h / 3.717 kcal/h = 0,700
Força 0,20 kW x 860 kcal/(kW.h) 173 kcal/h
Enllumenat 0,20 kW x 860 kcal/(kW.h) 173 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals x 860 kcal/(kW.h) 0 kcal/h FCST = 3.201 kcal/h / 6.398 kcal/h = 0,500

Oficines Subtotal Oficines 2.535 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 14ºC.

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 2.602 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 788 m³/h
Aire Exterior 765 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 67 kcal/h                                                                                                                                                                                                                                                                
Infiltracions 0 m³/h x 6,8 °C x 0,30 0 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de l' Habitació 2.602 kcal/h tedb = 31,6 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE

Infiltracions 0 m³/h x 8,8 gr/kg x 0,72 0 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 17 Pers. x 52 kcal/persn. 884 kcal/h Nord-est 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sud-est 35 kcal/hxm²
884 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sud-oest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nord-est 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 765 m³/h x 4,2 gr/kg x 0'1BF x 0,72 231 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l' Habitació 1.115 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l' Habitació 3.717 kcal/h
Nord 7,4 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nord-est 8,5 °C

Est 9,0 °C
Sensible 765 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 599 kcal/h Sud-est 13,0 °C
Latent 765 m³/h x 4,2 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 2.082 kcal/h Sud 16,5 °C

Surd-est 17,9 °C
2.681 kcal/h Oest 16,0 °C

Nord-est 9,9 °C
Horitzontal 20,3 °C

3.201 kcal/h
Calor Total Generat 6.398 kcal/h

159 kcal/hxm²

Subtotal

Calculada per a 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

Subtotal

Calor Sensible Total

Rati

CÀLCUL D'EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

400.003

Cassà de la Selva

Para latitud 40 º y 15 Horas

Sala exposicions 2



CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior

REF : 400.003

PROJECTE : Can Trinxeria

EMPLAÇAMENT : Cassà de la Selva

Valors de càlcul
-Temperatura mínima exterior : -3,00 °C - Orientació: NE
-Temperatura interior desitjada : 21,00 °C - Latitud (aproximada): 41,3
-Temperatura aire primari : 11,20 °C - Altitud (aproximada): 399
-Temperatura mínima locals adjacents: 14,00 °C - Vent predominant:
-Temperatura mínima del terreny: 10,00 °C

-Superfície : 40,13 m²

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 8,26 m² 3,78 24,0 749
Vidre int.- local calefactat 0,00 m² 5,00 1,0 0
Vidre int.- local no calefactat 0,00 m² 5,00 7,0 0

Paret exterior 11,04 m² 0,82 24 217
Paret int. - local calefactat 76,91 m² 0,82 1,0 63
Paret int. - local no calefactat 0,00 m² 0,82 7,0 0
Forjat sostre - local calefactat 0,00 m² 0,82 1,0 0
Forjat sostre - local no calefactat 0,00 m² 0,82 7 0
Forjat terra - local calefactat 40,13 m² 0,82 1,0 33
Forjat terra - local no calefactat 0,00 m² 0,82 7,0 0
Terra 0,00 m² 0,56 11,0 0 Infiltracions 0 0
Coberta 40,13 m² 0,46 24 443 Renovació 765 2.168
Total 1.506 2.168

(*) Aire exterior per a renovació
segons Norma UNE 100-011-91

Orientació Intermitència  Parets Exteriors

Suroeste más de 10 horas parada Dos o menos Total
Suplements F : 0,02 0,25 0 0,27

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 4.080 kcal/h 4,7 kW

Rati: 102 Kcal/hm² 118,2 W/m²

Sala exposicions 2



 

Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferencia Temp
Factor kcal/h

REF:

PROJECTE: Can Trinxeria

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores 

SO Vidre 1,76 m² x 396 kcal/hxm² x 0,80 557 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
NE Vidre 1,76 m² x 35 kcal/hxm² x 0,80 49 kcal/h Exteriors 31,8 °C 58,3 18,70          

Vidre x 0 kcal/hxm² x 0,80 0 kcal/h Interiors 25,0 °C 50 9,90            
Vidre x 0 kcal/hxm² x 0,80 0 kcal/h Aire primari 27,9 °C 60 14,10          
Lucernari x 0 kcal/hxm² x 0,80 0 kcal/h Diferència 6,8 °C - - - 8,8

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ DE PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

SO Paret 11,04 m² x 17,9 °C x 0,82 162 kcal/h Ocupació 17 persones x 45 m³/h.pers = 765 m³/h
Paret x 0,0 °C x 0,82 0 kcal/h Hab. Doble 0 x 28,8 m³/h.m² = 0 m³/h
Paret x 0,0 °C x 0,82 0 kcal/h Hab. Simple 0 x 14,4 m³/h.m² = 0 m³/h
Paret x 0,0 °C x 0,82 0 kcal/h Menj 0 x 36,0 m³/h.m² = 0 m³/h

Sostre-sol x 20,3 °C x 0,46 0 kcal/h Sup. Local 39,17 m² Total 765 m³/h
Sostre-ombra x x 0,46 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 3,52 m² x 6,8 °C x 3,78 90 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Vidre int.- local calefactat x 1,0 °C x 5,00 0 kcal/h Vidre exterior 3,78
Vidre int.- local no calefactat x 5,0 °C x 5,00 0 kcal/h Vidre interior 5,00
Paret int. - local calefactat 45,21 m² x 1,0 °C x 0,82 37 kcal/h Mur exterior 0,82
Paret int. - local no calefactat 31,56 m² x 5,0 °C x 0,82 129 kcal/h Paret exterior 0,82
Forjat sostre - local calefactat x 1,0 °C x 0,82 0 kcal/h Paret interior 0,82
Forjat sostre - local no calefac. x 5,0 °C x 0,82 0 kcal/h Coberta amb aïllament 0,46
Forjat terra - local calefactat 39,17 m² x 1,0 °C x 0,82 32 kcal/h Coberta / Sostre 1,30
Forjat terra - local no calefac. x 5,0 °C x 0,82 0 kcal/h Terra 0,56
Terra x 11,0 °C x 0,56 0 kcal/h Forjat terra 0,82
Coberta 39,17 m² x 6,8 °C x 0,46 123 kcal/h Forjat sostre 0,82

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 17 Pers. x 61 kcal/persn. 1.037 kcal/h FCSEL = 2.620 kcal/h / 3.736 kcal/h = 0,701
Força 0,20 kW x 860 kcal/(kW.h) 168 kcal/h
Enllumenat 0,20 kW x 860 kcal/(kW.h) 168 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals x 860 kcal/(kW.h) 0 kcal/h FCST = 3.219 kcal/h / 6.417 kcal/h = 0,502

Oficines Subtotal Oficines 2.554 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 14ºC.

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 2.620 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 794 m³/h
Aire Exterior 765 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 67 kcal/h                                                                                                                                                                                                                                                                
Infiltracions 0 m³/h x 6,8 °C x 0,30 0 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de l' Habitació 2.620 kcal/h tedb = 31,6 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE

Infiltracions 0 m³/h x 8,8 gr/kg x 0,72 0 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 17 Pers. x 52 kcal/persn. 884 kcal/h Nord-est 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sud-est 35 kcal/hxm²
884 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sud-oest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nord-est 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 765 m³/h x 4,2 gr/kg x 0'1BF x 0,72 231 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l' Habitació 1.115 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l' Habitació 3.736 kcal/h
Nord 7,4 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nord-est 8,5 °C

Est 9,0 °C
Sensible 765 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 599 kcal/h Sud-est 13,0 °C
Latent 765 m³/h x 4,2 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 2.082 kcal/h Sud 16,5 °C

Surd-est 17,9 °C
2.681 kcal/h Oest 16,0 °C

Nord-est 9,9 °C
Horitzontal 20,3 °C

3.219 kcal/h
Calor Total Generat 6.417 kcal/h

164 kcal/hxm²

Subtotal

Calculada per a 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

Subtotal

Calor Sensible Total

Rati

CÀLCUL D'EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

400.003

Cassà de la Selva

Para latitud 40 º y 15 Horas

Sala exposicions 3



CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior

REF : 400.003

PROJECTE : Can Trinxeria

EMPLAÇAMENT : Cassà de la Selva

Valors de càlcul
-Temperatura mínima exterior : -3,00 °C - Orientació: NE
-Temperatura interior desitjada : 21,00 °C - Latitud (aproximada): 41,3
-Temperatura aire primari : 11,20 °C - Altitud (aproximada): 399
-Temperatura mínima locals adjacents: 14,00 °C - Vent predominant:
-Temperatura mínima del terreny: 10,00 °C

-Superfície : 39,17 m²

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 3,52 m² 3,78 24,0 319
Vidre int.- local calefactat 0,00 m² 5,00 1,0 0
Vidre int.- local no calefactat 0,00 m² 5,00 7,0 0

Paret exterior 11,04 m² 0,82 24 217
Paret int. - local calefactat 45,21 m² 0,82 1,0 37
Paret int. - local no calefactat 31,56 m² 0,82 7,0 181
Forjat sostre - local calefactat 0,00 m² 0,82 1,0 0
Forjat sostre - local no calefactat 0,00 m² 0,82 7 0
Forjat terra - local calefactat 39,17 m² 0,82 1,0 32
Forjat terra - local no calefactat 0,00 m² 0,82 7,0 0
Terra 0,00 m² 0,56 11,0 0 Infiltracions 0 0
Coberta 39,17 m² 0,46 24 432 Renovació 765 2.168
Total 1.219 2.168

(*) Aire exterior per a renovació
segons Norma UNE 100-011-91

Orientació Intermitència  Parets Exteriors

Suroeste más de 10 horas parada Dos o menos Total
Suplements F : 0,02 0,25 0 0,27

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 3.716 kcal/h 4,3 kW

Rati: 95 Kcal/hm² 110,3 W/m²

Sala exposicions 3



 

Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferencia Temp
Factor kcal/h

REF:

PROJECTE: Can Trinxeria

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

NE Vidre 3,52 m² x 35 kcal/hxm² x 0,80 98 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
SE Vidre 1,76 m² x 35 kcal/hxm² x 0,80 49 kcal/h Exteriors 31,8 °C 58,3 18,70          
N Vidre 1,76 m² x 35 kcal/hxm² x 0,80 49 kcal/h Interiors 25,0 °C 50 9,90            

Vidre x 0 kcal/hxm² x 0,80 0 kcal/h Aire primari 27,9 °C 60 14,10          
Lucernari x 0 kcal/hxm² x 0,80 0 kcal/h Diferència 6,8 °C - - - 8,8

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ DE PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

NE Paret 22,63 m² x 8,5 °C x 0,82 157 kcal/h Ocupació 20 persones x 45 m³/h.pers = 900 m³/h
SE Paret 24,39 m² x 13,0 °C x 0,82 260 kcal/h Hab. Doble 0 x 28,8 m³/h.m² = 0 m³/h
N Paret 11,62 m² x 7,4 °C x 0,82 70 kcal/h Hab. Simple 0 x 14,4 m³/h.m² = 0 m³/h

Paret x 0,0 °C x 0,82 0 kcal/h Menj 0 x 36,0 m³/h.m² = 0 m³/h

Sostre-sol x 20,3 °C x 0,46 0 kcal/h Sup. Local 39,00 m² Total 900 m³/h
Sostre-ombra x x 0,46 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 7,03 m² x 6,8 °C x 3,78 181 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Vidre int.- local calefactat x 1,0 °C x 5,00 0 kcal/h Vidre exterior 3,78
Vidre int.- local no calefactat x 5,0 °C x 5,00 0 kcal/h Vidre interior 5,00
Paret int. - local calefactat x 1,0 °C x 0,82 0 kcal/h Mur exterior 0,82
Paret int. - local no calefactat 13,38 m² x 5,0 °C x 0,82 55 kcal/h Paret exterior 0,82
Forjat sostre - local calefactat x 1,0 °C x 0,82 0 kcal/h Paret interior 0,82
Forjat sostre - local no calefac. x 5,0 °C x 0,82 0 kcal/h Coberta amb aïllament 0,46
Forjat terra - local calefactat 39,00 m² x 1,0 °C x 0,82 32 kcal/h Coberta / Sostre 1,30
Forjat terra - local no calefac. x 5,0 °C x 0,82 0 kcal/h Terra 0,56
Terra x 11,0 °C x 0,56 0 kcal/h Forjat terra 0,82
Coberta 39,00 m² x 6,8 °C x 0,46 122 kcal/h Forjat sostre 0,82

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 20 Pers. x 61 kcal/persn. 1.220 kcal/h FCSEL = 2.707 kcal/h / 4.019 kcal/h = 0,674
Força 0,20 kW x 860 kcal/(kW.h) 168 kcal/h
Enllumenat 0,20 kW x 860 kcal/(kW.h) 168 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals x 860 kcal/(kW.h) 0 kcal/h FCST = 3.412 kcal/h / 7.173 kcal/h = 0,476

Oficines Subtotal Oficines 2.629 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 14ºC.

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 2.707 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 820 m³/h
Aire Exterior 900 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 78 kcal/h                                                                                                                                                                                                                                                                
Infiltracions 0 m³/h x 6,8 °C x 0,30 0 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de l' Habitació 2.707 kcal/h tedb = 32,5 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE

Infiltracions 0 m³/h x 8,8 gr/kg x 0,72 0 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 20 Pers. x 52 kcal/persn. 1.040 kcal/h Nord-est 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sud-est 35 kcal/hxm²
1.040 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sud-oest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nord-est 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 900 m³/h x 4,2 gr/kg x 0'1BF x 0,72 272 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l' Habitació 1.312 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l' Habitació 4.019 kcal/h
Nord 7,4 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nord-est 8,5 °C

Est 9,0 °C
Sensible 900 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 705 kcal/h Sud-est 13,0 °C
Latent 900 m³/h x 4,2 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 2.449 kcal/h Sud 16,5 °C

Surd-est 17,9 °C
3.154 kcal/h Oest 16,0 °C

Nord-est 9,9 °C
Horitzontal 20,3 °C

3.412 kcal/h
Calor Total Generat 7.173 kcal/h

184 kcal/hxm²

Subtotal

Calculada per a 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

Subtotal

Calor Sensible Total

Rati

CÀLCUL D'EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

400.003

Cassà de la Selva

Para latitud 40 º y 15 Horas

Aula formació



CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior

REF : 400.003

PROJECTE : Can Trinxeria

EMPLAÇAMENT : Cassà de la Selva

Valors de càlcul
-Temperatura mínima exterior : -3,00 °C - Orientació: NE
-Temperatura interior desitjada : 21,00 °C - Latitud (aproximada): 41,3
-Temperatura aire primari : 11,20 °C - Altitud (aproximada): 399
-Temperatura mínima locals adjacents: 14,00 °C - Vent predominant:
-Temperatura mínima del terreny: 10,00 °C

-Superfície : 39,00 m²

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 7,03 m² 3,78 24,0 638
Vidre int.- local calefactat 0,00 m² 5,00 1,0 0
Vidre int.- local no calefactat 0,00 m² 5,00 7,0 0

Paret exterior 58,64 m² 0,82 24 1.154
Paret int. - local calefactat 0,00 m² 0,82 1,0 0
Paret int. - local no calefactat 13,38 m² 0,82 7,0 77
Forjat sostre - local calefactat 0,00 m² 0,82 1,0 0
Forjat sostre - local no calefactat 0,00 m² 0,82 7 0
Forjat terra - local calefactat 39,00 m² 0,82 1,0 32
Forjat terra - local no calefactat 0,00 m² 0,82 7,0 0
Terra 0,00 m² 0,56 11,0 0 Infiltracions 0 0
Coberta 39,00 m² 0,46 24 431 Renovació 900 2.551
Total 2.332 2.551

(*) Aire exterior per a renovació
segons Norma UNE 100-011-91

Orientació Intermitència  Parets Exteriors

Suroeste más de 10 horas parada Dos o menos Total
Suplements F : 0,02 0,25 0 0,27

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 5.512 kcal/h 6,4 kW

Rati: 141 Kcal/hm² 164,3 W/m²

Aula formació



 

Orientació Concepte
Àrea o 

Superfície
Guany Solar o 

Diferencia Temp
Factor kcal/h

REF:

PROJECTE: Can Trinxeria

GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores 

Vidre x 0 kcal/hxm² x 0,80 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
Vidre x 0 kcal/hxm² x 0,80 0 kcal/h Exteriors 31,8 °C 58,3 18,70          
Vidre x 0 kcal/hxm² x 0,80 0 kcal/h Interiors 25,0 °C 50 9,90            
Vidre x 0 kcal/hxm² x 0,80 0 kcal/h Aire primari 27,9 °C 60 14,10          
Lucernari x 0 kcal/hxm² x 0,80 0 kcal/h Diferència 6,8 °C - - - 8,8

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ DE PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

Paret x 0,0 °C x 0,82 0 kcal/h Ocupació 2 persones x 45 m³/h.pers = 90 m³/h
Paret x 0,0 °C x 0,82 0 kcal/h Hab. Doble 0 x 28,8 m³/h.m² = 0 m³/h
Paret x 0,0 °C x 0,82 0 kcal/h Hab. Simple 0 x 14,4 m³/h.m² = 0 m³/h
Paret x 0,0 °C x 0,82 0 kcal/h Menj 0 x 36,0 m³/h.m² = 0 m³/h

Sostre-sol x 20,3 °C x 0,46 0 kcal/h Sup. Local 35,00 m² Total 90 m³/h
Sostre-ombra x x 0,46 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 0,00 m² x 6,8 °C x 3,78 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Vidre int.- local calefactat x 1,0 °C x 5,00 0 kcal/h Vidre exterior 3,78
Vidre int.- local no calefactat 5,88 m² x 5,0 °C x 5,00 147 kcal/h Vidre interior 5,00
Paret int. - local calefactat x 1,0 °C x 0,82 0 kcal/h Mur exterior 0,82
Paret int. - local no calefactat 51,84 m² x 5,0 °C x 0,82 213 kcal/h Paret exterior 0,82
Forjat sostre - local calefactat 46,65 m² x 1,0 °C x 0,82 38 kcal/h Paret interior 0,82
Forjat sostre - local no calefac. x 5,0 °C x 0,82 0 kcal/h Coberta amb aïllament 0,46
Forjat terra - local calefactat x 1,0 °C x 0,82 0 kcal/h Coberta / Sostre 1,30
Forjat terra - local no calefac. 35,00 m² x 5,0 °C x 0,82 144 kcal/h Terra 0,56
Terra x 11,0 °C x 0,56 0 kcal/h Forjat terra 0,82
Coberta 35,00 m² x 6,8 °C x 0,46 109 kcal/h Forjat sostre 0,82

CALOR INTERN

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.082 kcal/h / 1.213 kcal/h = 0,892
Força 0,18 kW x 860 kcal/(kW.h) 151 kcal/h
Enllumenat 0,18 kW x 860 kcal/(kW.h) 151 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals x 860 kcal/(kW.h) 0 kcal/h FCST = 1.152 kcal/h / 1.528 kcal/h = 0,754

Oficines Subtotal Oficines 1.074 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 14ºC.

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.082 kcal/h / ( 0'3 x 11,0 )   = 328 m³/h
Aire Exterior 90 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 8 kcal/h                                                                                                                                                                                                                                                                
Infiltracions 0 m³/h x 6,8 °C x 0,30 0 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de l' Habitació 1.082 kcal/h tedb = 26,9 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE

Infiltracions 0 m³/h x 8,8 gr/kg x 0,72 0 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nord-est 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sud-est 35 kcal/hxm²
104 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sud-oest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nord-est 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 4,2 gr/kg x 0'1BF x 0,72 27 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l' Habitació 131 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l' Habitació 1.213 kcal/h
Nord 7,4 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nord-est 8,5 °C

Est 9,0 °C
Sensible 90 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 70 kcal/h Sud-est 13,0 °C
Latent 90 m³/h x 4,2 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 245 kcal/h Sud 16,5 °C

Surd-est 17,9 °C
315 kcal/h Oest 16,0 °C

Nord-est 9,9 °C
Horitzontal 20,3 °C

1.152 kcal/h
Calor Total Generat 1.528 kcal/h

44 kcal/hxm²

Subtotal

Calculada per a 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

Subtotal

Calor Sensible Total

Rati

CÀLCUL D'EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

400.003

Cassà de la Selva

Para latitud 40 º y 15 Horas

Recepció



CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ

Calculat per la mínima temperatura exterior

REF : 400.003

PROJECTE : Can Trinxeria

EMPLAÇAMENT : Cassà de la Selva

Valors de càlcul
-Temperatura mínima exterior : -3,00 °C - Orientació: NE
-Temperatura interior desitjada : 21,00 °C - Latitud (aproximada): 41,3
-Temperatura aire primari : 11,20 °C - Altitud (aproximada): 399
-Temperatura mínima locals adjacents: 14,00 °C - Vent predominant:
-Temperatura mínima del terreny: 10,00 °C

-Superfície : 35,00 m²

Pèrdues de calor per : Transmissió Renovació i infiltracions
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 0,00 m² 3,78 24,0 0
Vidre int.- local calefactat 0,00 m² 5,00 1,0 0
Vidre int.- local no calefactat 5,88 m² 5,00 7,0 206

Paret exterior 0,00 m² 0,82 24 0
Paret int. - local calefactat 0,00 m² 0,82 1,0 0
Paret int. - local no calefactat 51,84 m² 0,82 7,0 298
Forjat sostre - local calefactat 46,65 m² 0,82 1,0 38
Forjat sostre - local no calefactat 0,00 m² 0,82 7 0
Forjat terra - local calefactat 0,00 m² 0,82 1,0 0
Forjat terra - local no calefactat 35,00 m² 0,82 7,0 201
Terra 0,00 m² 0,56 11,0 0 Infiltracions 0 0
Coberta 35,00 m² 0,46 24 386 Renovació 90 255
Total 1.129 255

(*) Aire exterior per a renovació
segons Norma UNE 100-011-91

Orientació Intermitència  Parets Exteriors

Noroeste más de 10 horas parada Dos o menos Total
Suplements F : 0,07 0,25 0 0,32

Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.745 kcal/h 2,0 kW

Rati: 50 Kcal/hm² 58,0 W/m²

Recepció



REFERÈNCIA: 400.003

PROJECTE: CAN TRINXERIA

LOCALITAT: CASSÀ DE LA SELVA

Càlculs realizats segons: Deq: diàmetre equivalent (mm)
P: pèrdua de càrrega (mm.c.a./m)

V: velocitat (m/s)
B, H:  ample, alt conducte (mm)

Diàmetre Superfície

Longitud Long. Equiv. Cabal Velocitat Diàmetre Per metre Total tram conducte
(m) (m) (m3/h) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (mm.c.a./m) (mm.c.a) (m2)

EXT MAQ 8,0 9,2 1500 7,1 450 150 274 0,22 2,05 11,0

MAQ. A 8,0 9,2 1500 7,1 450 150 274 0,22 4,10 11,0

A B 3,0 3,5 1125 6,6 350 150 245 0,23 4,89 3,5

B C 3,0 3,5 750 5,1 300 150 229 0,15 5,41 3,1

C D 3,0 3,5 375 3,7 200 150 189 0,11 5,79 2,4

31,1 m²

Pèrdua : 5,79 mm.c.a

Vconducte = 6,38 m/s Reixa Ext.: 3,00 mm.c.a

Silenciador: 0,00 mm.c.a

Total : 8,79 mm.c.a

 Llistat de diàmetres comercials: +10% 9,67 mm.c.a.

 Diàm. Conducte Helicoidal ( mm. ):

100, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 355, 400, 450, 500, 560, 600,

630, 710, 750, 800, 900, 1.000, 1.120, 1.200, 1.250, 1.500, 1.750, 2.000, 2.250

Diàmetres comercials flexibles (mm): 82, 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 254, 305, 315, 356, 406, 457, 508

Secció Pèrdua de càrrega

Inici Final
Dimensions

CÀLCUL  DE LA VENTILACIÓ - APORTACIÓ
Càlculs segons UNE 13779:2005, CTE

Tram Característiques

APORTACIÓ aula



REFERÈNCIA: 400.003

PROJECTE: CAN TRINXERIA

LOCALITAT: CASSÀ DE LA SELVA

Càlculs realizats segons: Deq: diàmetre equivalent (mm)
P: pèrdua de càrrega (mm.c.a./m)

V: velocitat (m/s)
B, H:  ample, alt conducte (mm)

Diàmetre Superfície

Longitud Long. Equiv. Cabal Velocitat Diàmetre Per metre Total tram conducte
(m) (m) (m3/h) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (mm.c.a./m) (mm.c.a) (m2)

EXT MAQ 8,0 9,2 1500 7,1 450 150 274 0,22 2,05 11,0

MAQ. A 8,0 9,2 1500 7,1 450 150 274 0,22 4,10 11,0

A B 3,0 3,5 1125 6,6 350 150 245 0,23 4,89 3,5

B C 6,0 6,9 750 5,1 300 150 229 0,15 5,94 6,2

C D 6,0 6,9 375 3,7 200 150 189 0,11 6,69 4,8

36,6 m²

Pèrdua : 6,69 mm.c.a

Vconducte = 5,99 m/s Reixa Ext.: 3,00 mm.c.a

Silenciador: 0,00 mm.c.a

Total : 9,69 mm.c.a

 Llistat de diàmetres comercials: +10% 10,66 mm.c.a.

 Diàm. Conducte Helicoidal ( mm. ):

100, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 355, 400, 450, 500, 560, 600,

630, 710, 750, 800, 900, 1.000, 1.120, 1.200, 1.250, 1.500, 1.750, 2.000, 2.250

Diàmetres comercials flexibles (mm): 82, 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 254, 305, 315, 356, 406, 457, 508

Inici Final
Dimensions

CÀLCUL  DE LA VENTILACIÓ - APORTACIÓ
Càlculs segons UNE 13779:2005, CTE

Tram Característiques Secció Pèrdua de càrrega

EXTRACCIÓ aula 



REFERÈNCIA: 400.003

PROJECTE: CAN TRINXERIA

LOCALITAT: CASSÀ DE LA SELVA

Càlculs realizats segons: Deq: diàmetre equivalent (mm)
P: pèrdua de càrrega (mm.c.a./m)

V: velocitat (m/s)
B, H:  ample, alt conducte (mm)

Diàmetre Superfície

Longitud Long. Equiv. Cabal Velocitat Diàmetre Per metre Total tram conducte
(m) (m) (m3/h) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (mm.c.a./m) (mm.c.a) (m2)

EXT MAQ 8,0 9,2 3500 7,7 400 300 400 0,17 1,52 ---

MAQ. A 8,0 9,2 3500 7,7 400 300 400 0,17 3,05 ---

A B 3,0 3,5 1410 5,5 400 150 300 0,13 3,49 ---

B C 6,0 6,9 1128 4,4 400 150 300 0,09 4,08 ---

C D 6,0 6,9 846 4,8 350 150 250 0,12 4,93 ---

D E 6,0 6,9 564 5,0 250 150 200 0,17 6,12 ---

E F 6,0 6,9 282 3,3 150 150 175 0,09 6,77 ---

A G 3,0 3,5 2090 7,5 300 200 315 0,21 3,76 ---

G G1 3,0 3,5 97 1,5 150 150 150 0,03 3,86 ---

G H 3,0 3,5 1021 5,8 350 150 250 0,17 4,36 ---

H I 3,0 3,5 681 3,9 250 150 250 0,08 4,64 ---

I J 6,0 6,9 340 3,9 150 150 175 0,13 5,56 ---

G K 6,0 6,9 972 5,5 350 150 250 0,16 4,85 ---

K L 3,0 3,5 648 3,7 250 150 250 0,08 5,12 ---

L M 3,0 3,5 324 3,7 150 150 175 0,12 5,53 ---

0,0 m²

Pèrdua : 6,77 mm.c.a

Vconducte = 5,21 m/s Reixa Ext.: 3,00 mm.c.a

Silenciador: 0,00 mm.c.a

Total : 9,77 mm.c.a

 Llistat de diàmetres comercials: +10% 10,75 mm.c.a.

 Diàm. Conducte Helicoidal ( mm. ): 100, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 355, 400, 450, 500, 560, 600,

630, 710, 750, 800, 900, 1.000, 1.120, 1.200, 1.250, 1.500, 1.750, 2.000, 2.250

Diàmetres comercials flexibles (mm): 82, 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 254, 305, 315, 356, 406, 457, 508

Inici Final
Dimensions

CÀLCUL  DE LA VENTILACIÓ - EXTRACCIÓ
Càlculs segons UNE 13779:2005, CTE

Tram Característiques Secció Pèrdua de càrrega

APORTACIÓ sales exp



REFERÈNCIA: 400.003

PROJECTE: CAN TRINXERIA

LOCALITAT: CASSÀ DE LA SELVA

Càlculs realizats segons: Deq: diàmetre equivalent (mm)
P: pèrdua de càrrega (mm.c.a./m)

V: velocitat (m/s)
B, H:  ample, alt conducte (mm)

Diàmetre Superfície

Longitud Long. Equiv. Cabal Velocitat Diàmetre Per metre Total tram conducte
(m) (m) (m3/h) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (mm.c.a./m) (mm.c.a) (m2)

EXT MAQ 8,0 9,2 3500 7,7 400 300 400 0,17 1,52 ---

MAQ. A 8,0 9,2 3500 7,7 400 300 400 0,17 3,05 ---

A B 3,0 3,5 1410 5,5 400 150 300 0,13 3,49 ---

B C 6,0 6,9 1128 4,4 400 150 300 0,09 4,08 ---

C D 6,0 6,9 846 4,8 350 150 250 0,12 4,93 ---

D E 6,0 6,9 564 5,0 250 150 200 0,17 6,12 ---

E F 6,0 6,9 282 3,3 150 150 175 0,09 6,77 ---

A G 3,0 3,5 2090 7,5 300 200 315 0,21 3,76 ---

G G1 3,0 3,5 97 1,5 150 150 150 0,03 3,86 ---

G H 3,0 3,5 1021 5,8 350 150 250 0,17 4,36 ---

H I 3,0 3,5 681 3,9 250 150 250 0,08 4,64 ---

I J 6,0 6,9 340 3,9 150 150 175 0,13 5,56 ---

G K 6,0 6,9 972 5,5 350 150 250 0,16 4,85 ---

K L 3,0 3,5 648 3,7 250 150 250 0,08 5,12 ---

L M 3,0 3,5 324 3,7 150 150 175 0,12 5,53 ---

0,0 m²

Pèrdua : 6,77 mm.c.a

Vconducte = 5,21 m/s Reixa Ext.: 3,00 mm.c.a

Silenciador: 0,00 mm.c.a

Total : 9,77 mm.c.a

 Llistat de diàmetres comercials: +10% 10,75 mm.c.a.

 Diàm. Conducte Helicoidal ( mm. ):

100, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 355, 400, 450, 500, 560, 600,

Diàmetres comercials flexibles (mm): 630, 710, 750, 800, 900, 1.000, 1.120, 1.200, 1.250, 1.500, 1.750, 2.000, 2.250

82, 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 254, 305, 315, 356, 406, 457, 508

CÀLCUL  DE LA VENTILACIÓ - EXTRACCIÓ
Càlculs segons UNE 13779:2005, CTE

Tram Característiques Secció Pèrdua de càrrega

Inici Final
Dimensions

EXTRACCIÓ sales exp



REFERÈNCIA: 400.003

PROJECTE: CAN TRINXERIA

LOCALITAT: CASSÀ DE LA SELVA

Càlculs realizats segons: Deq: diàmetre equivalent (mm)
P: pèrdua de càrrega (mm.c.a./m)

V: velocitat (m/s)
B, H:  ample, alt conducte (mm)

Diàmetre Superfície

Longitud Long. Equiv. Cabal Velocitat Diàmetre Per metre Total tram conducte
(m) (m) (m3/h) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (mm.c.a./m) (mm.c.a) (m2)

EXT MAQ 10,0 11,5 90 1,2 150 150 164 0,02 0,19 6,9

MAQ. A 2,0 2,3 90 1,2 150 150 164 0,02 0,22 1,4

A B 3,0 3,5 45 0,6 150 150 164 0,00 0,24 2,1

A C 6,0 6,9 45 0,6 150 150 164 0,00 0,27 4,1

14,5 m²

Pèrdua : 0,27 mm.c.a

Vconducte = 0,93 m/s Reixa Ext.: 3,00 mm.c.a

Silenciador: 0,00 mm.c.a

Total : 3,27 mm.c.a

 Llistat de diàmetres comercials: +10% 3,60 mm.c.a.

 Diàm. Conducte Helicoidal ( mm. ):

100, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 355, 400, 450, 500, 560, 600,

630, 710, 750, 800, 900, 1.000, 1.120, 1.200, 1.250, 1.500, 1.750, 2.000, 2.250

Diàmetres comercials flexibles (mm): 82, 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 254, 305, 315, 356, 406, 457, 508

CÀLCUL  DE LA VENTILACIÓ - APORTACIÓ
Càlculs segons UNE 13779:2005, CTE

Tram Característiques Secció Pèrdua de càrrega

Inici Final
Dimensions

APORTACIÓ pb
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