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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA. 
 

1.1. AGENTS. 
 

A PROMOTOR 
Ajuntament d’Amer. 
 

B PROJECTISTA 
Salvador Jubany i Viader, arquitecte col·legiat. 
 
 

1.2. INFORMACIÓ PRÈVIA 
 

A INTRODUCCIÓ 
El camp de futbol municipal ha estat objecte de diferents actuacions encaminades a millorar les 
instal·lacions. Cal destacar les obres consistents en la col·locació de gespa i enllumenat artificial. 
Prèviament a aquest projecte es va redactar un avantprojecte de vestidors i grades que es va desestimar 
degut a l’import estimat de l’obra. 
Actualment els vestidors es troben ubicats en uns mòdul prefabricats en règim de lloguer, amb limitacions 
de caire tèrmic i sanitari. 
Inicialment es va redactar un projecte d’obres per ser executat en una única fase però, atès l’import de 
l’obra i per ajustar la inversió al pressupost previst, caldrà executar la obra en dues fases. 

B EMPLAÇAMENT I ENTORN 
La instal·lació esportiva es troba ubicada al marge esquerra del Riu Brugent, al costat del camí de Santa 
Brígida. 
Es un paratge lliure d’edificacions atesa la naturalesa de sòl rústic que l’envolta. 
Els vestidors quedaran ubicats dins l’àmbit tancat de la instal·lació. 
La finca té la referència cadastral 17007A003001190000WO 
 

C ASPECTES DE CAIRE ADMINISTRATIU 
Afectacions. 
Tota l’obra es realitza en terrenys de titularitat municipal sense que calgui afectar provisionalment o 
temporalment altres terrenys. 
Durant l’execució de les obres no caldrà afectar la via pública. 
No es preveu afectar instal·lacions generals de serveis urbans. 
 
Necessitat de l’actuació. 
El règim d’ús de la instal·lació fa que el número de vestidors sigui insuficient per facilitar l’alternança 
d’equips en dies de competició o en dies d’entrenament en que diferents grups comparteixen camp. 
Els actuals vestidors es varen instal·lar de forma provisional a l’espera dels definitius i les seves 
instal·lacions no permeten assolir els nivells de qualitat exigible. A més, l’Ajuntament ha de fer front al 
lloguer dels mòduls prefabricats. 
La instal·lació no disposa de serveis higiènics públics. 
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Ús de l’edifici. 
L’ús principal o característic de l’edifici serà el de vestidors esportius, si be també es preveu un espai 
d’emmagatzematge, una sala de reunions, un petit bar i un serveis higiènics públics. El bar i els serveis 
higiènics no formen part d’aquest primera fase. 
 
Tipus d’obra i classificació. 
Es tracta d’una obra d’edificació, considerada com a obra major i classificada, segons el RDL 3/2011 (text 
refós de la Llei de contractes del sector públic), com de primer establiment.  
 
Superfícies i volums. 
La superfície construïda:  445’14 m2  (Primera fase: 346’26 m2) 
La superfície útil interior:  341’82 m2  (Primera fase: 256’59 m2) 
L’alçada màxima és:       3’60 m    (respecte PB) 
Sup. const. a efectes d’edific.:  422’33 m2 
La superfície ocupada en planta: 445’14 m2 
 
Normativa urbanística. 
En el municipi d’Amer són d’aplicació les Normes Subsidiàries de Planejament, text refós de l’any 2006. 
El sòl es troba en sòl urbà, Zona d’Equipaments comunitaris (Clau 7) amb les següents condicions 
d’edificació: 
 
Edificabilitat: 1’00 m2/m2. 
Ocupació: 40 % 
Alçada màx.:  9 mts. (o fins a 12 mts. per necessitats justificades de l’equipament.) 
 
Els vestidors es vinculen a l’ús principal de la finca que és l’esportiu i recreatiu. 
La tipologia edificatòria es correspon amb la d’edifici aïllat, d’una sola planta sobre rasant. 
A l’hora de determinar l’edificabilitat assolida caldrà considerar la eliminació dels barracons actuals i també, 
la resta d’edificacions existents (caseta instal·lació equips de bombeig del rec). 
 
Pressupost de l’obra. 
El pressupost d’execució material de l’obra és de 236.506’52 €. 
El cost de l’obra és de 281.442’76 €. 
El pressupost de contractació és de 340.545’74 €, amb l’IVA al 21 % inclòs. 
 
Pressupost administratiu. 
La efectiva execució de l’obra farà necessària la realització dels següents treballs a valorar econòmicament 
de forma complementaria: 

 
- Estudi bàsic de seguretat i salut. 
- Direcció d’obra i direcció d’execució d’obra. 
- Coordinador en fase d’obra en matèria de seguretat i salut. 
- Programa de control de qualitat. 
- Estudi geotècnic. 

 
Igualment, caldrà redactar els següents documents per poder posar en servei la instal·lació: 

 
- Projecte elèctric. 
- Projecte d’activitat. 

 
Fórmula de revisió de preus. 
Atesa que la durada de l’obra es preveu inferior a un any no es proposa fórmula de revisió de preus. 
 
Termini d’execució i de garantia. 
Es preveu un termini d’execució de l’obra de 6 mesos. 
Es proposa un termini de garantia d’un any. 
 
Fases d’execució i imports de cada fase. 
L’obra descrita en aquest document s’executarà un una única fase. 
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Programa de l’obra. 
La distribució de treballs en el temps queda reflectida en el quadre que figura a l’Annex d’aquesta memòria. 
 
Proposta de classificació del contractista. 
D’acord amb el que estableix el RGLCAP (aprovat per RD 1098/2001, de 12 d’octubre) i en base a la 
naturalesa i import de l’obra es proposa que el contractista acrediti la següent classificació: 

 
  Grup C:   Edificacions. 
  Subgrup 2:  Estructures de fàbrica o formigó. 
  Categoria: D  
 

Documentació. 
El projecte es composa de documentació escrita i gràfica, identificada amb els següents Títols: 
 

I. MEMÒRIA 
Memòria descriptiva 
Memòria constructiva 
Compliment del CTE 
Annexes a la Memòria 
 

II. PLÀNOLS 
De informació. 
De descripció. 
De detalls. 
 

III. PLEC DE CONDICIONS 
Generals, Facultatives i Econòmiques. 
Particulars. 

 
IV. AMIDAMENTS 

Per Capítols i partides d’obra. 
 

V. PRESSUPOST 
Per Capítols i partides d’obra. 
Resum de pressupost. 

 
 
 

1.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

A OBJECTE DEL PROJECTE 
Descriure les obres a realitzar per a la construcció d’un edifici d’ús públic vinculat a una activitat esportiva i 
la seva valoració. 
Aquest projecte descriu una part de les obres a fer per assolir un edifici que acompleix amb el programa de 
necessitats que a continuació es descriu. La resta d’obres quedaran descrites en un altre projecte (Fase2). 
 

B PROGRAMA DE NECESSITATS 
De les reunions mantingudes entre l’equip de govern de l’Ajuntament i les entitats que utilitzen 
freqüentment les instal·lacions en resulta el següent programa de necessitats: 
 

- Quatre vestidors per a equips de futbol. 
- Un vestidor per a àrbitres. 
- Un magatzem. 
- Un petit bar. 
- Uns serveis higiènics. 
- Una sala de reunions. 
 

Es demana també la possibilitat de dotar a l’edifici d’espais coberts per aixoplugar a la gent (pares i/o 
espectadors) els dia de pluja. 
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C ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
Es fan constar els valors globals considerant l’edifici complert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota (1): El valor consignat és el resultat de restar al valor màxim possible els valors derivats de les 
construccions existents.  

 
La superfície de tot l’equipament és de 17.878 m2, segons les dades cadastrals. 
Actualment les construccions existents tenen una superfície construïda de 146 m2. 
 

D ACOMPLIMENT D’ALTRES NORMATIVES. 
 
Codi tècnic de l’edificació (CTE). 
El projecte observa els requisits bàsics definits que són d’obligat compliment segons el CTE. A l’apartat 1.4 
següent es relacionen els requisits bàsics en relació al CTE. 
 

Normatives sectorials. 
1. Supressió de barreres arquitectòniques. 
L’ús de l’edifici queda dins l’àmbit d’aplicació del Decret 135/1995, de 24 de març, de 
desenvolupament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i 
supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat,normativa. 
 
2. Control de qualitat. 
El projecte enumera i defineix els controls que s’han de realitzar, segons les normes 
d’obligatori compliment, d’acord amb el que determina el Decret 375/1988, d’1 de Desembre, 
sobre control de qualitat de l’edificació; i també el CTE Annex II. 
L’arquitecte tècnic, aparellador, on en absència d’aquests el tècnic responsable que intervingui 
en la direcció de les obres elaborarà un programa de control de qualitat, que s’haurà de posar 
en coneixement del promotor. 

 
3. Criteris ambientals i d’ecoeficiència. 
L’ús esportiu queda sotmès al compliment de les disposicions que figuren al DECRET 21/2006, 
de 14 de febrer, pel que es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència. 

 
4. Residus. 
El projecte inclou un Estudi de gestió de residus d’acord amb el que estableix l’article 4 del 
Real Decret 105/2008 en la forma i contingut establert en el model normalitzat que aprova 
l’Agència de Residus de Catalunya. 

 
5. Seguretat i Salut. 
Juntament amb el projecte d’obres es redactarà un Estudi de Seguretat i Salut o un Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut d’acord amb els criteris que figuren a l’art. 4 del Real Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció. 
Si durant l’execució de l’obra hagués d’intervenir més d’una empresa o una empresa i 
treballadors autònoms, el promotor, abans de l’inici dels treballs o tan aviat com constati 

 
Normes Subsidiàries de Planejament d’Amer, Text refós de 2006. 
Articles 128 a 131. 
 Paràmetre regulador Valor màxim Valor de projecte 
Edificabilitat: 1’00 m2/m2 17.732’00 (1) 422’33 m2 
Ocupació: 40 % 7.005’20 (1) 445’14 m2 
Alçada màxima: 9’00 mts. 9’00 mts. 3’60 mts. 
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aquesta circumstància, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut en fase 
d’obra. 
El contractista de l’obra caldrà que elabori un Pla de Seguretat i Salut en el treball que s’haurà 
d’aprovar abans de l’inici de les obres. 

 
Normatives específiques. 
- Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. 

Essent una instal·lació esportiva una tipologia més dins el sector de l’edificació sotmesa als 
preceptes de la LOE, el Pla director incorpora unes normes complementaries amb singularitats, 
que l’ús esportiu confereix a les edificacions. 

 
Normatives Municipals. 
No hi han normatives municipals amb incidència al tipus d’obra. 

 
 

E PREVISIONS DE CAIRE TÈCNIC 
 

Sistema estructural. 
a) Fonamentació. 

El disseny i dimensionat de la fonamentació es realitza a partir de les conclusions de 
l’Estudi geotècnic realitzat. 
Es preveu una fonamentació superficial composada per sabates contínues de formigó 
armat i també d’aïllades. 
No es preveu cap incidència sobre altres fonamentacions ni afectacions sobre 
instal·lacions soterrades. 

b) Estructura portant. 
L’estructura portant serà, principalment, de blocs de formigó complementats amb algun 
pilar metàl·lic. Les jàsseres seran de formigó armat i també metàl·liques. Preferentment 
s’opta per que quedin embegudes dins el gruix del forjat. 
Els perfils metàl·lics es protegiran de la corrosió i de l’acció del foc. 
Les soldadures les realitzarà personal qualificat amb acreditació. 

c) Sostres. 
En general el sostre serà de formigó armat, utilitzant elements prefabricats i alleugerit amb 
revoltons de formigó. 
Els voladissos seran de llosa de formigó. 

  
Sistema de compartimentació. 

a) Verticals. 
La compartimentació d’estances es faran amb blocs de formigó buit i maons ceràmics 
col·locats de cantell, amb arrebossats de morter de ciment i enrajolats. Les parets de 
vestidors que delimiten amb zona de pas aniran amb un trasdossat de cartró-guix laminat i 
aïllament tèrmic. 

b) Horitzontals. 
No es preveu la construcció d’altells. 

c) Tancaments practicables. 
Les portes seran de fusta, tipus Block, de cares llises i envernissades. 

d) Defenses. 
No es preveu la instal·lació de defenses. 

 
Sistema envoltant.  

a) Coberta. 
El mateix sostre de la planta baixa actuarà com a coberta de l’edifici. Per damunt del forjat 
es col·locaran els materials impermeabilitzants i d’aïllament tèrmic. 
La coberta només serà accessible per a treballs de manteniment i conservació. 

b) Façanes. 
Tot l’edifici es projecta amb façanes ventilades composades per peces ceràmiques 
sustentades en una subestructura ancorada a la fulla interior. L’aïllament tèrmic es 
projectarà sobre la cara exterior de la fulla interior excepte en els trams de façana que 
delimiten galeries. En aquest l’aïllament es col·loca en la paret de tancament de l’estança. 
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c) Buits de façana. 
La porta d’accés serà enrotllable i la resta de portes seran de planxa metàl·lica 
galvanitzada. 
Les finestres seran d’alumini amb trencament de pont tèrmic i vidre amb cambra, essent la 
lluna interior resistent als impactes en zones de vestidors. Les finestres es 
complementaran amb gelosies metàl·liques de color. 

d) Terra. 
Es preveu l’execució d’una solera de formigó armat amb la incorporació de materials 
impermeabilitzants i d’aïllament tèrmic. 

e) Murs de contenció. 
No es preveuen. 

f) Aïllaments. 
En general els aïllaments tèrmics a utilitzar seran: 

 
Façanes Poliuretà projectat (amb HFC). 

Cobertes. Planxes de poliestirè extruït (XPS), amb superfície estriada en cas d’anar 
sota teula i junta encadenada. 

Terres Planxes de poliestirè extruït (XPS) 

 
Els aïllaments acústics seran especificats en el projecte executiu en funció de les 
necessitats d’aïllament i de la solució constructiva que s’adopti. 

g) Impermeabilitzants. 
S’utilitzaran làmines bituminoses, de PVC i pintures asfàltiques. 

 
Sistema d’acabats.  

a) Coberta. 
L’acabat del sostre amb funció de coberta serà amb grava de riu. 

b) Façanes. 
Serà el que presenta les peces ceràmiques que conformen la façana ventilada. 

c) Paviments exteriors. 
Al voltant de l’edifici s’executarà una vorera executada “in situ” amb formigó.  

d) Paviments interiors. 
Es col·locaran peces de gres porcellànic a totes les estances excepte en el magatzem i 
sala de màquines. Serà antilliscant en zona de vestidors. 
A l’espai d’accés i passadissos es col·locaran llosetes de cautxú granulat de color. 

e) Revestiments. 
Els sostres aniran enguixats amb morter de guix i vermiculita. 
Les parets aniran en general arrebossades amb morter de ciment (hidròfug en vestidors i 
serveis higiènics), excepte sala de reunions que anirà enguixada i les parets de vestidors 
que delimiten amb zona de pas, que aniran amb un trasdossat de cartró-guix laminat i 
aïllament tèrmic. 

f) Pintures. 
S’utilitzaran pintures plàstiques. 

g) Enrajolats i aplacats. 
En zones de vestidors i sala d’infermeria les parets aniran enrajolades fins a 2’20 mts. 
d’alçada amb rajola vernissada. En zones de dutxes fins a sostre (3’00 mts) 
No es preveuen aplacats de pedra. 

 
Sistema de condicionament ambiental i serveis. 

a) Relació d’instal·lacions i serveis. 
L’abastament d’aigua es realitza mitjançant captació d’un pou existent. Actualment no es fa 
cap tractament de l’aigua. 
La finca disposa d’una depuradora domèstica que tracta l’aigua abans de ser abocada al 
brugent. 
A les instal·lacions arriba subministrament elèctric en baixa tensió. 
No existeix xarxa de telefonia per cable. 
L’edifici disposarà de les següents instal·lacions i serveis: 

 
- Sistema de recollida d’aigües residuals i plujanes. 
- Xarxa de distribució d’aigua freda i calenta. 
- Sistema de producció d’aigua calenta sanitària. 
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- Sistema de captació d’energia solar. 
- Xarxa de distribució d’energia elèctrica en baixa tensió i d’enllumenat. 
- Sistema de ventilació. 
- Equip d’extinció d’incendis. 
- Habilitació d’espais per la recollida i evacuació de residus. 

 
El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetrà satisfer els requisits del CTE i de la 
resta de normativa d’aplicació. 
L’espai de reserva per contenidors es situarà prop de l’accés a la finca. La coberta de 
l’edifici on es situïn els captadors solars, l’antena terrestre i les xemeneies serà accessible 
per feines de manteniment. 

b) Sistema de recollida d’aigües residuals i plujanes. 
A l’edifici s’hi instal·laran conductes de PVC per a l’evacuació de les aigües residuals i de 
pluja de forma separada. 
Es preveu instal·lar un emissari que porti les aigües residuals fins a la depuradora existent i 
un altre per a les aigües plujanes, que anirà directament a llera pública. 

c) Xarxa de distribució d’aigua freda i calenta. 
El subministrament provindrà del pou existent i prèviament es realitzarà un tractament de 
potabilització. 
L’edifici disposarà d’aigua freda i calenta que abastirà els vestidors, bar i sala d’infermeria. 
Els serveis higiènics només aigua freda. 

d) Sistema de producció d’aigua calenta sanitària (ACS). 
Per a la producció d’aigua calenta sanitària s’instal·laran uns acumuladors amb 
compressors, el que comporta produir ACS de forma energèticament eficaç. 

e) Sistema de captació d’energia solar 
S’instal·laran plaques per a la producció d’aigua calenta sanitària. 

f) Sistema de distribució d’energia elèctrica en baixa tensió i enllumenat. 
· Subministrament elèctric. 

El grau d’electrificació de serà elevat, amb una potència elèctrica instal·lada de 26’61 kW a 230 V 
i la de càlcul 18’95 kW. 
La instal·lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent de forma que garanteixi la potència i 
estabilitat necessària pel correcte funcionament i garantint la seguretat de les persones i els bens. 
Del comptador existent sortirà la derivació individual (DI) que anirà soterrada dins tub fins el 
quadre de comandament i protecció que s’instal·larà a prop de l’entrada. 

· Instal·lació d’enllumenat. 
En zones de circulació exterior s’instal·laran llumeneres que proporcionin una luminància de 20 
lux com a mínim i en zones interiors de 100 lux, mesurada a nivell de terra, d’acord amb el que 
determina el DB SUA. 
Nivell mitjà d’il·luminació dels vestidors, serveis i dutxes no serà inferior a 150 lux, amb 
una uniformitat de 0’50. 

· Enllumenat d’emergència 
Es col·locarà enllumenat d’emergència en cada vestidor, en la sala de reunions, en el magatzem 
(per facilitar l’evacuació del bar), en els serveis higiènics (porta de sortida), en la infermeria, en la 
sala de màquines i en els recorreguts d’evacuació fins a l’espai exterior, d’acord amb el que 
estableix el DB SU 4.2.1. 

 
g) Sistema de ventilació 

L’edifici disposa de condicions de ventilació per assolir dos objectius: 
- Garantir les exigències bàsiques de qualitat interior de l’aire. (DB HS-3 i RITE) 
- Millorar el confort i l’estalvi d’energia tot atenent a les consideracions que figuren en el Pla 

director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. 
Pel que fa a la ventilació i en relació a la qualitat de l’aire interior: 

- L’edifici ventila directament a un espai exterior que disposa d’unes dimensions que permeten 
inscriure un cercle de ø 3 m i que ø≥Hedifici/3. 

- Els vestidors, sala d’infermeria i serveis higiènics disposaran d’un sistema d’extracció que 
mogui els volums d’aire establerts en el RITE i en el Pla director d’instal·lacions i equipaments 
esportius de Catalunya. 

Pel que fa a la ventilació com a millora del confort i l’estalvi d’energia: 
- El disseny de l’edifici afavoreix la ventilació creuada, de forma que es podrà aconseguir les 

condicions de confort interior de forma natural en certes èpoques de l’any reduint el consum 
de les instal·lacions tèrmiques. 

Sistema de ventilació mecànica amb ús d’un recuperador de calor. 
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h) Equips d’extinció d’incendis. 
La superfície construïda de l’edifici és inferior a 500 m2 i l’ocupació no superarà les 500 
persones. Només cal instal·lar extintors portàtils d’eficàcia 21A-113B, de 6kg, a no més de 
15 mts de cada origen d’evacuació. També a totes les zones de risc especial. 

 
i) Habilitació d’espais per a la recollida i evacuació de residus. 

D’acord amb el que determina el DB HS 2 per aquets tipus d’edifici cal fer un estudi 
específic. 
 
· Els residus a generar són: 
 

- Vestidors:   Rebuig i envasos lleugers. 
- Infermeria:  Rebuig. 
- Sala reunions: Rebuig. 
- Bar:  Vidre, envasos lleugers i rebuig. 

 
· Sistema de recollida i freqüència. 

Les fraccions de residus es recullen de forma centralitzada per mitjà de contenidors situats a la 
via pública. El servei municipal recull els residus amb les següents freqüències: 

 
 - Vidre    1 cop per setmana 
 - Envasos  lleugers   1 cop per setmana 
 - Rebuig    1 cop per setmana 
 

· Magatzem de contenidors i espai de reserva 
L’edifici disposa d’un espai (armaris) per a contenidors. 

 
· Espais d’emmagatzament immediat. 

A cada estança hi ha espai per a l’emmagatzament immediat. 
 

1.4. PRESTACIONS DE L’EDIFICI 

A REQUISITS BÀSICS EN RELACIÓ AL CTE 
Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu que l’edifici disposi de les prestacions 
adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de la 
Edificació. En el compliment de l’art.1 del Decret 462/71 del Ministerio de Vivenda "Normas sobre 
Redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", i també en el compliment de l’apartat 1.3. de 
l’Annex del Codi Tècnic de l’Edificació, es fa constar que el projecte observa les normes vigents sobre la 
construcció i que aquestes estan relacionades amb els apartats de Normativa Aplicable d’aquesta 
memòria. 
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:  - Utilització 
     - Accessibilitat 
     - Accés serveis de telecomunicació, audiovisuals i informació 
 

- Seguretat:  - Estructural 
     - En situació d’incendi 
     - D’utilització 
 

- Habitabilitat:  - Salubritat 
     - Protecció contra el soroll 
     - Estalvi d’energia 

- Altres aspectes funcionals dels elements constructius o 
d’instal·lacions per un ús satisfactori de l’edifici. 

 
 

Funcionalitat. 
 
a) Utilització. 
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L’edifici es projecte per assolir les exigències en aquest tipus de instal·lació i que es 
relacionen més endavant a l’apartat 1.4.2 REQUISITS COMPLEMENTARIS. 

b) Accessibilitat. 
L’edifici serà accessible, de tal forma que permeti a les persones amb mobilitat i sentits 
reduïts l’accés i la circulació per ell en els termes previstos a la seva normativa específica. 

c) Accés serveis telecomunicacions, audiovisuals i informació. 
Aquest servei no és preceptiu en aquest tipus d’edifici. 

 
 

Seguretat. 
 
a) Estructural. CTE DB-SE. 

Assegurant un comportament estructural adequat front les accions i influencies previsibles 
a les que l’edifici pot estar sotmès durant la construcció i ús previst. 

b) Incendi. CTE DB-SI. 
Reduint a límits acceptables el risc de que els usuaris de l’edifici pateixin danys derivats 
d’un incendi d’origen accidental. 
L’espai lliure públic exterior serà segur en els termes definits per la norma i possibilitarà la 
intervenció dels bombers. 

c) Utilització. CTE DB-SUA 
La configuració dels espais, dels elements fixes i mòbils a instal·lar es projecten de tal 
forma que podran ser utilitzats per a les finalitats previstes dins les limitacions d’ús que 
més endavant es descriuen, sense que suposi un risc d’accidents pels ocupants. 

 
 
Habitabilitat. 

 
a) Salubritat. CTE DB-HS. 

L'edifici projectat satisfarà les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció 
enfront la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant d’espais 
per a la recollida adequada dels residus, garantint la qualitat de l’aire interior i de l'entorn 
exterior, i disposant de xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuació d'aigües residuals 
i pluvials. 

 
HS1. PROTECCIÓ CONTRA LA HUMITAT 
L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra de la humitat. Els seus sistemes s’han 
dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents paràmetres de l’edifici que 
condicionen la quantificació de l’exigència: 
 
L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra de la humitat. Els seus sistemes s’han 
dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents paràmetres de l’edifici que 
condicionen la quantificació de l’exigència: 

 
o Disseny de murs: 

 
 Coeficient de permeabilitat Ks: 
 Presència de agua: 
 Grau d’impermeabilitat: 
 Tipus de mur: 
 Impermeabilització:     

 
SOLUCIÓ MURS EN CONTACTE 
AMB EL TERRENY:        

  
o Disseny de sòls: 

 
 Coeficient de permeabilitat Ks:  Ks= 10-2 cm/s (Geotècnic) 
 Presencia de agua:  Baixa 
 Grau d’impermeabilitat:  2 
 Tipus de mur:    
 Tipus de sòl:   Solera 
 Tipus d’intervenció:  Sub-base 

 
SOLUCIÓ DEL SÒL:   C2 + C3 
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o Disseny de façanes: 
 

 Zona eòlica:    C 
 Tipus de terreny:   II 
 Classe d’entorn de l’edifici:  E0 
 Alçada de l’edifici:   ≤ 15 m. 
 Grau d’exposició al vent:  V2 
 Zona pluviomètrica de promitjos: III 
 Grau d’impermeabilitat exigit: 3 
 Revestiment exterior:  Si. 

 
SOLUCIÓ FAÇANES:   R2+B3+C1+H1+J2 

       R2+B3+C2+H1+J2 
 

o Disseny de la coberta: 
 

SOLUCIÓ COBERTA DE TEULA: 
a) Capa de graves. 
b) Capa separadora: Làmina geotèxtil. 
c) Aïllament tèrmic: Panells XPS. 
d) Barrera de vapor si es preveuen condensacions. 
e) Capa separadora: Làmina geotèxtil. 
f) Impermeabilització: Material bituminós. 
g) Formació de pendents amb formigó cel·lular. 

 
La coberta tindrà una solució per a l’evacuació de les aigües de pluja. 

 
HS2. RECOLLIDA I EVACUAICÓ DE RESIDUS. 
En el subcapítol "1.3.5 Previsions de caire tècnic" es detallen les prestacions que ha de tenir l’edifici. 

 
HS3. QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR. 
Es satisfà l’exigència bàsica “HS 3 de Qualitat de l'aire interior”, mitjançant l’aportació d’aire exterior i 
l’expulsió de l’aire contaminat. A més, es complementa amb les exigències de compartimentació en 
cas d’incendi i de protecció enfront del soroll. 
Les instal·lacions d’evacuació de productes de la combustió de les calderes i d’extracció dels bafs de 
cocció de les cuines també es dissenyen d’acord a les prescripcions del DB HS3, tal com es descriu 
en el subcapítol "1.3.5 Previsions de caire tècnic ". 
Es garanteix la circulació de l'aire des dels locals secs fins a l’extracció pels locals humits. La sala i 
les habitacions, en funció del tipus de fusteries segons la norma UNE EN 12207:2000, han de tenir 
obertures d’admissió d’aire exterior. La cuina i els banys, han de tenir obertures d’extracció de l’aire 
viciat. 

 
HS4. SUBMINISTRAMENT D’AGUA. 
La instal·lació es dissenyarà de manera que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i 
d'altres reglamentacions, pel que fa a: 
 

- Qualitat de l’aigua. 
- Proteccions contra retorn. 
- Condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió). 
- Manteniment. 
- Estalvi d’aigua. 

 
Al final d’aquest apartat s’adjunta la fitxa descriptiva amb les exigències bàsiques del CTE. 
 
HS5. EVACUACIÓ D’AIGÜES. 
La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma diferenciada les aigües residuals i les pluvials de 
l'edifici. 
La instal·lació es dissenya de manera que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del CTE i d'altres 
reglamentacions pel que fa a: 
 

- Ventilació. 
- Traçat. 
- Dimensionat. 
- Manteniment. 

 
Al final d’aquest apartat s’adjunta la fitxa descriptiva amb les exigències bàsiques del CTE. 
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b) Protecció front el soroll. CTE DB-HR. 
L’ús de l’edifici fa que no sigui d’aplicació els requisits establerts en el CTE. 
No obstant es té en compte l’efecte de la sala de màquines sobre la sala de reunions, 
vestidor i infermeria. 
 

c) Estalvi energètic. CTE DB-HE. 
· Zona climàtica (Valors tabulats). 

- Alçada municipi:   186 m. (Amer) 
- Alçada capital de província:   143 m (Girona) 
- Zona climàtica:   C2 

 
· Condensacions. 

Humitat relativa mitja mensual en superfícies interiors: < 80 % 
Condensacions intersticials controlades: Màxima condensació acumulada en cada període anual 
nos serà superior a la quantitat d’evaporació possible en el mateix període. 

 
· Permeabilitat a l’aire de les fusteries: 
 - Zona climàtica C2:  < 27 m3/h m2  (mesurada amb una sobrepressió de 100 Pa) 
 - Classes de fusteria:  2, 3 i 4. 
 

B REQUISITS COMPLEMENTARIS 
Atenent les consideracions que figuren en el Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de 
Catalunya i que sobrepassen o complementen al CTE, s’adopten els següents criteris: 
 

Criteris de seguretat. 
- En zones humides paviments antilliscants amb Rd > 45. 
- Portes resistents als cops i a la humitat, amb sistema que esmorteixi el tancament. 
- Ferramentes resistents a l’ús intens i inoxidables. 
- Frontisses de les portes fixades amb elements que necessiten d’eines. 
- Considerar mesures de prevenció de la legionel·losi en el disseny de la instal·lació de l’aigua 

calenta. 
- Pendents terra dutxes: 2%. 
- Vidres resistents als cops i que no produeixin fragments tallants en trencar-se (vidres laminats). 
- Arestes en cantonades arrodonides amb un radi no inferior a 1 cm. 

 
Criteris de funcionalitat. 
- Alçada mínima del sostre 2’80 mts. i alçada lliure mínima de 2’50 mts. 
- Il·luminació natural suficient. 
- Nivell mitjà d’il·luminació dels vestidors, serveis i dutxes no serà inferior a 150 lux, amb una 

uniformitat de 0’50. Passos i vestíbuls 100 lux i una uniformitat de 0’5. 
- Bancs a raó de 0’5 ml per persona. Amplada entre 35 i 50 cms; alçada del terra entre 40 i 50 

cms. 
- Penjadors a raó de 2 per persona. 
- Armaris, miralls, saboneres, dispensadors de paper i sabó, tovallolers, papereres i eixugadors 

de cabells. 
- Dutxes a raó d’una per a cada 5 persones. 
- Un wàter i un rentamans per a cada 25 persones. 
- Espai útil per dutxa: 0’80 x 0’80 mts. Amplada pas accés: 0’80 mts. 

 
Criteris d’habitabilitat. 
o Higiene: 

- Vestidors amb renovació d’aire forçada amb un cabal de 2’5 l/s.m2, situant l’extracció a prop 
de les dutxes i dels serveis higiènics. La velocitat de l’aire mesurada a una altura per sota 
dels 2 mts. no ha de superar els 0’25 m/s. 

- Instal·lació de fluxòmetres en els wàters. 
- Rentamans recolzats en la paret. 
- Segellat de juntes amb materials impermeables i antibacterians. 
- Paraments de dutxes i vestidors revestits fins a 2 mts. d’alçada amb materials impermeables. 
- Presa d’aigua per a mànega en cada vestidor.  
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o Confort: 
- Fusteries d’exterior estanques, inalterables a les accions climàtiques i sense ponts tèrmics. 
- Temperatura de confort en espais amb calefacció no inferior a 20º C. 
- Consum dutxes: 20 l/p. ACS barrejada a 38ºC, amb un cabal de 0’20 l/s. 
- Almenys una dutxa ha de poder ruixar aigua freda. 

 
o Manteniment: 

- Finestres protegides d’actes vandàlics. 
- Fusteries de interior en vestidors, dutxes i serveis enlairades 10 cms del terra. 
- Encesa de l’enllumenat centralitzada en el quadre de comandament i control, amb accés 

restringit. 
- Instal·lacions tècniques preferentment vistes. 
- Instal·lació d’aigua, freda i calenta, aïllada tèrmicament. 
- Instal·lació d’aigua calenta sanitària protegida de la corrosió i les incrustacions. 
- Recintes sectoritzats amb claus de tall i vàlvules antiretorn. 
- Els elements metàl·lics situats en zones humides es connectaran a terra amb una xarxa 

equipotencial. 
 
 

C LIMITACIONS D’ÚS DE L’EDIFICI 
 
L’edifici es destina a l’ús esportiu. 
En tant que la instal·lació es troba en un recinte tancat es suposa que l’accés a  l’edifici estarà controlat. 
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HSCTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà. 
 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació. 

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens.

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública
Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació
Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa: Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat

Cabals
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s urinaris amb cisterna 
q  0,05l/s “pileta” de rentamans 
q  0,10l/s rentamans, bidet, inodor 
q  0,15l/s urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada
q  0,20l/s dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 

domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 
q  0,25l/s rentavaixelles industrial (20 serveis)  
q  0,30l/s banyera  1,40m, aigüera no domèstica 
q  0,60l/s rentadora industrial (8kg)

Aigua Calenta (ACS) 
q  0,03l/s   “pileta de rentamans
q  0,065l/s rentamans, bidet 
q  0,10l/s   dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 

aixeta aïllada 
q  0,15l/s   banyera < 1,40m rentadora domèstica
q  0,20l/s   banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 

rentavaixelles industrial (20 serveis) 
q  0,40l/s   rentadora industrial (8kg)

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS: Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge)

Dimensions dels locals Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats)

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars)

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

Comptatge Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m 

ESTALVI D’AIGUA  Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

0497
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HSCTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 

C
od

i T
èc

ni
c 

de
 l’

E
di

fic
ac

ió
 R

D
 3

14
/2

00
6 

, R
D

 1
37

1/
20

07
 i 

le
s 

se
ve

s 
co

rr
ec

ci
on

s 
 d

’e
rra

de
s 

(B
O

Es
 2

0/
12

/2
00

7 
i 2

5/
1/

20
08

)  
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

   
·  

 C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

   
 v

.3
   

 a
br

il 
20

08
 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.

Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus. 

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics.

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior.

Dimensionat Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures.

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres.

✔

✔

✔

✔

✔

0497
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juliol 2007 (v.1) Oficina Consultora Tècnica COAC 

HE ESTALVI D’ENERGIA. 
DB-HE 3: Paràmetres per al compliment de les exigències bàsiques 

HE 3 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 

Exigència bàsica HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació (art.15.3 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i a la vegada eficaces energèticament 
disposant d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi 
l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes determinades condicions”

Edificis de nova construcció 

Rehabilitació d’edificis existents  Edificis existents amb superfície útil > 1000m2 i en els que es renovi més del 25% de la 
superfície  il·luminada

Reformes de:  
- locals comercials 
- edificis d’ús administratiu

 quan es renovi la instal·lació d’il·luminació

Edificis i monuments amb valor històric o arquitectònic reconegut, quan el compliment de les exigències del 
HS-3 pugui alterar de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte 
Construccions provisionals amb un període d’utilització previst   2anys 
Instal·lacions industrials, tallers i edificis agrícoles no residencials 
Edificis independents amb una superfície total < 50m2

Interior dels habitatges 

Àmbit d’aplicació 
INSTAL·LACIONS 
D’IL·LUMINACIÓ 
INTERIOR de: 

S’exclouen:

Enllumenats d’emergència

Es garantiran els valors límits fixats a continuació en funció de l’ús de cada zona i del grup al que pertany.  
(el valor inclou la il·luminació general i la d’accent, exclou la d’il·luminació d’aparadors i zones d’exposició)

ZONES del GRUP 1: zones de no representació VEEI
- administratiu en general
- andanes d’estacions de transport 
- sales de diagnòstic  
- pavellons d’exposicions o fires 

3,5

- aules i laboratoris  4,0
- habitacions d’hospital 
- zones comunes  

4,5

- magatzems, arxius, sales tècniques i cuines 
- aparcaments 
- espais esportius  

5,0

- recintes interiors assimilables a Grup 1 i no descrits al llistat anterior 4,5
ZONES del GRUP 2: zones de representació 

- administratiu en general
- estacions de transport  
- supermercats, hipermercats i grans magatzems 
- biblioteques, museus i galeries d’art 

6,0

- zones comunes en edificis residencials 7,5
- centres comercials (s’exclou les botigues) 8,0
- hosteleria i restauració  
- religiós en general
- sales d’actes, auditoris i sales d’ús múltiple i convencions; sales d’oci o espectacle, sales de 

reunions i sales de conferències  
- botigues i petit comerç  
- zones comunes  

10

- habitacions d’hotels, hostals, etc. 12

VEEI (W/m2)
Valor 
d’Eficiència 
Energètica de la 
instal·lació 

- recintes interiors assimilables a Grup 2 i no descrits al llistat anterior 10

 Per a cada zona  Es disposarà, com a mínim, d’un sistema d’encesa i apagada 
manual, a manca d’un altre sistema de control. 
(no s’accepta com a únic sistema de control, l’encesa i apagada 
des del quadre elèctric)

 Per a zones d’ús esporàdic El control d’encesa i apagada s’haurà de fer per: 
- sistema de control de presència,    o bé 
- sistema de temporització

 les lluminàries situades sota una lluerna: Sempre

                                
EXIGÈNCIA 

SISTEMES DE 
CONTROL i 
REGULACIÓ
de les 
instal·lacions
d’il·luminació de 
les zones dels 
grups
1 i 2  

 Per a zones amb aprofitament de 
la llum natural 
No és d’aplicació a 
- zones comunes d’edificis residencials
- habitacions d’hospital 
- habitacions d’hotels, hostals, etc.

 la primera línia paral·lela de lluminàries situades a una 
distància < 3m de la finestra: 
En zones amb tancaments de vidre a l’exterior o a patis/atris on 
es donin unes determinades relacions entre l’edifici projectat, 
l’obstacle exterior, la superfície vidrada d’entrada de llum i les 
superfícies interiors del local. (DB HE-3 art. 2.2b) 

✔

✔

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ
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RITERITE Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques

P. EDIFICACIÓ 

Ref. del projecte: 
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D A D E S  D E  L ’ E D I F I C I  O  L O C A L  
Ús previst (1)

Administratiu Comercial Docent Pública
concurrència 

Residencial 
habitatge 

Residencial 
públic  Sanitari

Tipus d’intervenció en l’edifici o local (2)

Nova construcció Canvi d’ús  Rehabilitació  (2)  Altres intervencions en edifici o local existent 

Tipus d’intervenció en les instal·lacions  
- Canvi del tipus d’energia 

- Incorporació d’energies renovables (3)

Nova instal·lació Reforma de   la 
instal·lació 

- Altres:  -   Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció 
d’ACS o la modificació dels existents.  

-   Substitució dels subsistemes de climatització o de producció d’ACS o 
l’ampliació del nombre d’equips de generadors de calor o fred. 

-   El canvi d’ús previst de l’edifici. (4)

C A R A C T E R Í S T I Q U E S  G E N E R A L S  D E  L E S  I N S T A L · L A C I O N S  T È R M I Q U E S  
Objecte 

Climatització (5) Calefacció (6) Refrigeració(7)  Ventilació (8) Producció d’aigua calenta sanitària, 
(ACS) (9)

Tipus d’instal·lació 
Calor Calor   kW Calor                      kWIndividual Nombre

d’individuals 
Fred

Suma de Potències 
individuals previstes(11)

Fred kW

Centralitzada 
Fred                      kW

Centrals de producció de calor o fred 
Caldera Caldera 

mixta
Unitat 
autònoma
compacta

 Unitat 
autònoma
partida 

 Bomba  
de calor 

 Planta 
refredadora

 Captadors 
solars

 Altres 
(10)

Previsió de potència tèrmica nominal total, P 

P equip recolzament                      kW
Calor (11) kW Fred (11)    kW Solar (12)

P equivalent (0,7 kW/m2 x S captadors) kW

Fonts d’energia previstes 

Electricitat  Combustible gasós Combustible líquid  Energia solar  Altres 

C A R A C T E R Í S T I Q U E S  E S P E C Í F I Q U E S  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó  S O L A R  
Objecte  

ACS Calefacció  Climatització  Escalfament d’aigua del vas de les piscines 

Dades de la instal·lació 

Demanda energètica 
anual estimada (13)             kWh Cobertura anual 

estimada (13)               % P tèrmica de l’equip 
de recolzament (12)                kW 

Captació 

Individual Col·lectiva Superfície de captació 
total prevista (13)                 m2 Potència tèrmica equivalent 

P = 0,7 kW/m2 x S captadors  (12) kW

Acumulació 

Individual Col·lectiva  Volum d’acumulació total (13) litres   Nombre de dipòsits Ut.

a)   P calor i/o fred < 5 kW 

b)  Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos 
elèctrics- amb P individual o suma de P  70 kW 

c)  Sistemes solars d’un únic element prefabricat 

No cal 
documentació  

d)  Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P <  5 kW (0,7 W/m2x m2)

MEMÒRIA 
TÈCNICA 

 -  5 kW  P calor i/o fred  70 kW 
Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la 
instal·lació hagi estat executada. 

- Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de 
l’edifici, o bé

D O C U M E N T A C I Ó
T È C N I C A
per donar compliment 
al RITE                            
i a la Instrucció 4/2008
(14)

PROJECTE
(15)

 -  P calor i/o fred > 70 kW:

-  Projecte específic de la instal·lació elaborat per 
altres tècnics: cal fer referència del contingut i l’autor

✔

✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔

✔

13,90
9,66

✔ ✔

✔

29.710 30

✔ 13,80 9,66

1.200✔

✔

VESTIDORS AMER

13,90

4

✔
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RITE Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. Dades generals de les instal·lacions tèrmiques         RITE 2 / 3

Ref. projecte: 
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E X I G È N C I E S  T È C N I Q U E S  D E  L E S  I N S T A L · L A C I O N S  T È R M I Q U E S  
Projecte 

En l’àmbit del CTE: “Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a 
proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les 
mateixes i dels seus equips.  
Aquesta exigència es desenvolupa en el vigent Reglament d’Instal·lacions 
tèrmiques, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici”.

CTE HE 2 

RITE

General 

En l’àmbit del RITE:  “Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir 
i 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 pugui ésser d’aplicació a la instal·lació projectada”. 

CTE
HE 4, HS 3, HR 

   D. 21/2006
Ecoeficiència  

Prevenció i control 
de la legionel·losi

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que 
s’obtingui una qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua 
calenta sanitària que siguin acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi 
menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, complint els requisits següents:

RITE IT 1.1 

Qualitat tèrmica    
de l’ambient 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen 
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes 
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.” 

RITE IT 1.1.4.1

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants 
que es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant 
un cabal suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.” 

RITE IT 1.1.4.2 

- Ventilació de l’interior dels habitatges CTE DB HS 3 

Qualitat de l’aire 
interior

(*) En l’àmbit del CTE,  cal 
disposar d’un sistema de 
ventilació que garanteixi 
l’exigència bàsica HS 3 
“Qualitat de l’aire interior”: 

-  Ventilació en la resta d’edificis s’aplicaran
criteris anàlegs al CTE DB HS3 

RITE IT 1.1.4.2 

Higiene “Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta 
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.”

RITE IT 1.1.4.3 
Prevenció i control 
de la legionel·losi 

Benestar      
i  Higiene 

Qualitat de 
l’ambient acústic 

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel 
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.”

RITE IT 1.1.4.4 
CTE DB HR 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es 
redueixi el consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de 
sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització 
d’energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits següents:

RITE IT 1.2 

Rendiment 
energètic 

“Els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i 
transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop 
possible al seu règim de rendiment màxim.” 

RITE IT 1.2.4.1 

Distribució             
de calor i fred 

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats 
terminals amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació .”

RITE IT 1.1.4.2 

Regulació i 
control 

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris 
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions 
de la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.””

RITE IT 1.1.4.3 

Comptabilització  
de consums 

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de 
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per 
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre 
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de diferents usuaris.” 

RITE IT 1.1.4.4 

Recuperació 
d’energia 

“Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l’estalvi, la 
recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.”

RITE IT 1.1.4.5 

“Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles, 
amb l’objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.” 

RITE IT 1.1.4.6 

Eficiència 
energètica 

Utilització 
d’energies 
renovables (*) En l’àmbit del 

CTE HE 4 
Instal·lacions tèrmiques per a la producció d’ACS: 
- Si la demanda d’ACS és  50 l/dia a 60ºC
- Escalfament de l’aigua de piscines climatitzades

CTE DB HE 4 
D. 21/2006
Ecoeficiència

Seguretat “Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es 
previngui i es redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys 
i perjudicis a les persones, flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de 
produir en els usuaris molèsties i malalties.”

RITE IT 1.3 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

VESTIDORS AMER
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RITE Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. Dades generals de les instal·lacions tèrmiques         RITE 3 / 3

Ref. projecte: 
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NOTES

(1) A efectes del RITE, el seu Annex de Terminologia diferencia els següents usos (que condicionen les sales de calderes):

- Edificis o locals institucionals: Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, etc.

- Edificis o locals de pública concurrència: Teatres, cinemes, sales d’exposicions, biblioteques, museus, sales d’espectacles i activitats
recreatives, locals de culte, estacions de transport, centres d’ensenyament universitari, i similars.

(2) El CTE DB HE 2 remet al RITE vigent per donar compliment a l’exigència de rendiment energètic de les instal·lacions tèrmiques. Per tant,
per determinar si en les intervencions en edificis existents cal complimentar el RITE, caldrà revisar conjuntament l’àmbit d’aplicació del
RITE (art. 2 Part I) i del CTE (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE). Podeu consultar el document “Àmbit d’aplicació del CTE”.

En l’àmbit del CTE, s’entén per rehabilitació d’edificis, intervencions generals que tinguin per objecte l’adequació funcional, estructural
o la modificació del nombre o superfície dels habitatges.

(3) A partir de l’àmbit d’aplicació general del CTE, en algunes intervencions en edificis existents s’haurà d’incorporar un sistema solar de
producció d’ACS: per exemple, en rehabilitació d’edificis en els que existeixi una demanda d’ACS 50 litres a Tª 60 ºC .

(4) L’àmbit del CTE inclou també el canvi d’ús de l’establiment.

(5) Climatització: procés que controla temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais.

(6) Calefacció: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa).

(7) Refrigeració: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda).

(8) Ventilació: procés que renova l’aire dels locals. Qualsevol edifici o local en l’àmbit del CTE, ha de disposar d’un sistema de ventilació per
garantir la qualitat de l’aire interior, segons l’exigència bàsica HS 3. En el cas d’edificis d’habitatges es pot garantir aplicant el Document
bàsic DB HS3. Podeu consultar la “Guia de procediment de predimensionament dels sistemes de ventilació. Aplicació pràctica a un edifici
d’habitatges”. En la resta de casos, aplicant el RITE IT 1.1.4.2 “Exigència de qualitat de l’aire interior”.

(9) Quan es preveu una instal·lació d’aigua calenta sanitària, segons l’àmbit del CTE DB HE 4, cal garantir una contribució solar mínima per

a la producció d’aigua calenta sanitària (si la demanda és 50 l/dia a 60ºC ) i per a l’escalfament de l’aigua de piscines climatitzades.

(10) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc.

(11) 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) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a 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.

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

Termos elèctrics per producció d’ACS: Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW

Escalfadors instantanis per producció d’ACS: 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: Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW

Aparells d’aire condicionat, només refrigeració: El rati de refrigeració es troba entre 100-150 W/m
2
. Considerant les zones climàtiques de

Catalunya, un habitatge de 100 m
2
, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW

Aparells d’aire condicionat per refrigeració i 
calefacció (bomba de calor): 

El rati de fred és igual al cas anterior.

El rati de calor es pot estimar entre 70-120 W/m
2
.

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

a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé

b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m2, si no existeix equip
d’energia de recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:

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

(13) Podeu consultar els documents OCT “Predimensionament de les instal·lacions d’ACS amb energia solar tèrmica” (www.coac.net/oct/...)

(14) Classificació de les instal·lacions tèrmiques i procés de tramitació segons Instrucció 4/2008 de la Secretaria d’Indústria i Empresa de la
Generalitat de Catalunya. (www.gencat.net/oge). Podeu consultar el document OCT resum “Instal·lacions tèrmiques: Procediment
administratiu a Catalunya”

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

Es desenvoluparà en forma d’un o varis projectes específics, o integrat en el projecte general de l’edifici. Quan els autors dels projectes específics fossin
diferents que l’autor del projecte general, hauran d’actuar coordinadament amb aquest. El projecte de la instal·lació ha d’estar visat.

El projecte descriurà la instal·lació tèrmica en la seva totalitat, les seves característiques generals i la forma d’execució de les mateixa, amb el
detall suficient perquè es pugui valorar i interpretar inequívocament durant la seva execució.

En el projecte s’inclourà la següent informació:

a) Justificació de que les solucions proposades compleixen les exigències de benestar tèrmic i higiene, eficiència i seguretat del RITE i la
resta de normativa aplicable.

b) Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els equips i materials que conformen la instal·lació projectada, així com les seves
condicions de subministrament i execució, les garanties de qualitat i el control de recepció en obra que s’hagi de realitzar.

c) Les verificacions i les proves a efectuar per realitzar el control de l’execució de la instal·lació i el control de la instal·lació terminada.

d) Les instruccions d’ús i manteniment d’acord amb les característiques específiques de la instal·lació, mitjançant l’elaboració d’un “Manual
d’ús i manteniment” que contindrà les instruccions de seguretat, utilització i maniobra, així com els programes de funcionament, manteniment
preventiu i gestió energètica de la instal·lació projectada, d’acord amb la IT 3.

VESTIDORS AMER
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1.5. CONSIDERACIONS FINALS 
 

A CRITERIS DE INTERPRETACIÓ 
Les obres es descriuen conjuntament de forma escrita i gràfica. En cas de contradicció entre els diferents 
tipus de documents prevaldrà l’escrit per sobre del gràfic. 
 

B RESOLUCIÓ 
El present projecte s’ajusta a les determinacions de la normativa vigent, constitueix una obra complerta, 
susceptible de ser lliurada a l’ús general i públic corresponent i s’estima prou detallat, per a que serveixi de 
base per a la contractació i efectiva construcció de l’obra. 
 
 

 
Amer, Març de 2014. 

 
 
 
 
 
 
 

Salvador Jubany i Viader. 
Arquitecte. 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA. 
 

2.1. TREBALLS PREVIS 
Es realitzarà una esbrossada i neteja  del terreny per a poder replantejar l’edificació segons les cotes i 
mides que s’estableixen en els plànols. 
Abans de començar el moviment de terres caldrà assegurar, apuntalar o enretirar qualsevol element que 
pugui generar inseguretat cap els treballadors, altres persones o propietats. 
El contractista haurà de verificar que les connexions amb els diferents serveis urbans es troben en els llocs 
i fondàries reflectits en el Projecte. Un cop trobats els senyalitzarà i protegirà per que no quedin afectats 
per les obres i ho posarà en coneixement de la direcció facultativa. 
L’obra haurà de quedar protegida de forma que s’eviti l’accés de persones alienes a l’obra. Els punts 
d’accés de persones i vehicles quedaran clarament determinats i senyalitzats. 
Es condicionarà el terreny deixant la plataforma de suport de la solera a la cota de projecte i damunt ella es 
marcarà la fonamentació. 
Caldrà que el contractista prevegi un lloc per la caseta d’obres i la de serveis pels treballadors. 
No es preveu afectar cap línea elèctrica ni de telefonia. No es te coneixement de que per el solar travessi 
cap canalització soterrada. 
 
 

2.2. SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 

A DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 
Els terrenys afectats per l’obra presenten una suau pendent cap el terreny de joc, amb vegetació rasant. 
 
Estudi geotècnic. 
 

a) Redacció. 
LITHOS GEOTÈCNICA, S.L.  (s/ Ref.: 2.01.11). 
Jordi Ferrer i López. Geòleg. 
Redactat amb data: 12.03.2011 
Treballs de camp: 25.02.2011 

 
b) Descripció. 

S’han trobat tres nivells estratigràfics. El més superficial composat per argiles i llims; a sota d’aquest un de 
composat per graves i còdols amb matriu sorrenca que presentà intercalacions de nivells de sorres 
homomètriques; i el tercer, composat per gresos. 

 
c) Nivell freàtic. 

Durant els treballs de prospecció no s’ha detectat. 
 

d) Dades de l’Estudi. 
Tipus de construcció:   C1 
Tipus de terreny:  T1 
Permeabilitat:   Alta (Ks = 10-2 cm/s) 
Plantes:   2 damunt rasant (1) / 0 sota rasant. 
Capacitat portant:  1’86 kg/ cm2 ( 0’18 MPa)  Sabata en faixa de B= 0’5 mts. 
Assentaments:  2’39 mm. 
Coeficient de Balast:  K30 = 120 MN/m3 
Densitat (γ):   1’80 g/cm3 
Angle fregament int. (ɸ): 35º 
Agressivitat (sulfats):  Sense presència 
Expansivitat:   Baixa.  
Sisme: Coef. terreny:  C = 1’10 
 
(1): En el moment de realitzar l’estudi es plantejava la possibilitat de que l’edifici tingués, en un futur, una planta més. 
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e) Base fonamentació. 

Caldrà aprofundir l’excavació fins arribar al segon nivell estratigràfic. A l’extrem nord (PD2) s’estima que 
caldrà excavar fins a -2’40 mts. respecte el TN i a l’extrem sud (PD1) fins a -1’60 mts. respecte el TN. 
 

f) Excavabilitat. 
Talussos d’excavació estables a curt termini i sense mullar. Amb temps plujós els talussos es disgreguen. 
Angles de fregament intern: 18º (nivell 1) i 35º (nivell 2) 
 

 

B TIPUS DE FONAMENTACIÓ 
La fonamentació prevista respon a la tipologia de fonamentació superficial de formigó armat, amb sabates 
continues o en faixa. Aquest tipus de fonamentació es considera idoni per al tipus de construcció (edifici de 
PB) i per les característiques del subsòl i sismicitat de la zona. 
En aquest projecte no es preveuen excavacions ni reblerts que no siguin els propis de la fonamentació de 
l’edifici i l’execució de les soleres. El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, 
dels elements de fonamentació i contenció es satisfà segons els paràmetres establerts en el DB SE-C. 
El formigó emprat per als fonaments serà HA-25/B/20/IIa. Dosificació ciment: 275 Kg/m3. Relació 
aigua/ciment: 0’6. Acer de les armadures B 500 SD. 
El formigó de neteja serà HL-150/B/25. Dosificació ciment: 150 Kg/m3. Gruix màx. àrid: 25 mm. 
El formigó de reomplert serà HNE-15/B/40. Dosificació ciment: 200 Kg/m3.  
El tipus de ciment adient serà CEM I 42.5 R per moderar la retracció hidràulica. 
 
 

2.3. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 

A DESCRIPCIÓ 
L’estructura portant es composa de murs de bloc de formigó estructural i pilars metàl·lics. 
La coberta principal és del tipus unidireccional, amb elements prefabricats resistents (semibiguetes) i 
revoltons de formigó. Les llums més importants són de 5’50 mts., i es localitzen tan en vano central com en 
vano extrem. 
Les cobertes lleugeres es recolzen en bigues d’acer laminat, de designació S 275 JR (A42b), igual que els 
pilars. 
En els plànols corresponents s’especifiquen els tipus de perfils a utilitzar, les dimensions i disposició. 
 
 

B CONDICIONS D’EXECUCIÓ 
Les unions es realitzaran mitjançant soldadura a topall, contínua i de penetració complerta. 
El soldador estarà qualificat segons UNE EN 287-1:2011 (Acers) i EN ISO 9606-2 (Alumini i aliatges). 
 
 

2.4. SISTEMA ENVOLTANT EXTERIOR, COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR I ACABATS 
 

A CONDICIONS D’EXECUCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS GENÈRICS 
 

Cobertes. 
Coberta principal. El mateix forjat farà de coberta. Es composarà de biguetes prefabricades de formigó 
armat i revoltons de formigó, de 25 cms. de cantell, amb una capa de compressió de 5 cms. de gruix. 
En el perímetre es disposarà un ràfec de formigó armat massís, de 15 cms de gruix, amb aresta inferior 
matada i goteró embegut. El vol del ràfec serà de 1’05 mts. a façana principal i de 0’50 mts. a la resta,  
mesurat des la cara exterior del mur de bloc. 
Les diferents proteccions s’assoliran amb materials impermeabilitzants i aïllants. 
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Per sobre de la coberta principal es preveu executar unes cobertes lleugeres amb planxes de policarbonat 
compacte, recolzades en perfileria metàl·lica. 

 
Façanes. 
Ventilades, d’un sòl full de bloc de formigó estructural i hidrofugat. 
Arrencaran des de la fonamentació. Les primeres filades de bloc aniran totalment massissades fins 
sobrepassar la rasant de la solera del paviment. La resta de filades es massissaran i armaran segons 
s’especifica en els plànols d’estructura. 
L’arrencada es protegirà de les humitats per capil·laritat. 
Totes les cantonades aniran massissades i armades així com les interseccions en T amb altres parets 
portants o de trava i en brancals d’obertures. 

 
Sòl. 
S’executarà damunt una plataforma anivellada, amb una capa de material granular compactada 
fins assolir el 95% del PM. 
Prèviament a l’execució de la solera es col·locarà una làmina geotèxtil, una altre  
impermeabilitzant, una altre làmina geotèxtil i l’aïllant tèrmic. 
Per sobre de la solera es col·locarà una capa impermeabilitzant, morter per a formació de 
pendents i llosetes de gres antilliscant. 
 
Envans de distribució. 
Seran de 5, 7, o 10 cm. de gruix, realitzats amb peces de maó ceràmic buit, agafades amb morter 
de ciment pórtland (CEM I i plastificant) i sorra. La darrera filada s’atracarà al sostre amb morter 
de guix i junta de 2 cms de gruix. 
 
Morters d’arrebossar. 

 
Aplicació Dosificació 

ciment-sorra 
Ciment 

Kg/m3 
Lliscats i arrebossats 1:2 600 
Adreçats, esquerdejats, paviments 1:3 450 
Enrajolats i replens 1:10 170 
Arrebossats impermeables (1) 1:1’5 750 
(1) Afegir líquid impermeabilitzant en proporció segons fabricant.   

 
Morters de guix. 
Guix gruixut o negre (YG) per a l’execució d’envans, revestiments i com a conglomerant auxiliar d’obra. 
Aplicat a mà o amb màquina de projectar. 
Guix fi o blanc (YF) acabats lliscats i emblanquinats interiors. 
Guix en elements prefabricats (YP) en el cas de plafons i envans. 
Escaiola (E-30) en sostres, i envans. 
Escaiola especial (E-35) en treballs de decoració. 
 
 

B DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS QUE COMPOSEN CADA SISTEMA 
L’execució dels diferents sistemes constructius de l’edifici es realitzarà una vegada realitzada les següents 
actuacions prèvies: 
 

- Neteja, escombrat o raspallat de les superfícies de base. 
- Comprovació de rasants i ploms. 
- Replanteig ubicació parets i envans. 
- Eliminació de tolls d’aigua. 
- Eliminació d’humitats en paraments. 

 
Els sistemes i materials proposats i descrits sota un nom comercial són de referència i es podran substituir 
per d’altres amb propietats i característiques equivalents i sempre que garanteixin, com a mínim, les 
mateixes prestacions. 
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Sistema envoltant. 
1. Coberta. 
Plana. No transitable exceptuant treballs de manteniment. 
Es construirà amb els següents materials:        
       

° Grava de riu (c. rodat net) (g: 32 mm. màx.): 8 cms. 
° Geotextil de fibres de polièster no teixit:   200 grs/m2. (DANOFELTY PY - DANOSA) 
° Panells de poliestirè extruït (XPS):  8 cms. λ= 0’032 W/mK; Resist. Compr. 300 kPa 
° Geotextil de fibres de polièster no teixit:   150 grs/m2. (DANOFELTY PY - DANOSA) 
° Làmina adh. betum elastòmer LBM monoc.: 4 Kg/m2. (ESTERDAN 40 P  - DANOSA) 
° Formigó cel·lular per formació pendents:  8 cms. (Gruix mig) 
° Suport:     Forjat amb cara interior revestida amb 1 cm. de morter 

ignífug de perlita-vermiculita. 
 

Complements: 
° Làmina impermeabilitzant adherida amb imprimació prèvia (0’3 kg/m2 mín.) 

(CURIDAN-DANOSA) 
° Buneres per a baixants de cautxú EPDM, soldats a la làmina, amb obturador de 

graves. 
° Xapa perforada en forma de “L” d’acer inoxidable (AISI 304) de forats rodons (R4 

T6), de 3 mm de gruix. 
° En els voladissos s’impermeabilitzarà amb làmina bituminosa de superfície 

autoprotegida tipus LBM(SBS)-50/G-FP R, gris clar:   (ESTERDAN PLUS 50/GP 
ELAST.) 

 
Inclinada. No transitable. 
Es construirà amb els següents materials: 

 
° Planxes de policarbonat compacte amb protecció UV  (g: 4 mm.):  4 mm. 
° Suport:     Perfils normalitzats d’acer laminat. 

 
Complements: 

° Marcs de perfils d’alumini. 
° Perfileria de policarbonat unió planxes (H i U, sistema LEXAN EXELL Margard) i 

bandes de goma de neopré. 
 

2. Façanes. 
Seran del tipus ventilada, utilitzant peces ceràmiques de gres extrudit (klinker) i sistema de muntatge 
especificat per l’empresa fabricant, composades per: 
 

° Peça ceràmica sistema FAVEMANC XB (400-300X800):    1’5 cms.    
° Poliuretà projectat (1):        4’0 cms. 
° Bloc de formigó estructural hidrofugat, categoria II (2).  20’0 cms.   

 
(1): Excepte façanes que delimiten galeria de pas 
(2): Massissat parcial i armat segons plànols estructura. 
 

Complements: 
° Perfils portants “T”, grapes, mènsules, tacs, perns i perfils cantoners. 
° Colors de les plaques: Gris marengo i beix ibiza. 

 
Acabats interiors: Veure més endavant “Sistema d’acabats”. 

 
3. Tancaments practicables. 

Porta accés edifici: 
Zona climàtica:   C2. 
Classe fusteria:   SC 
Material:   Acer galvanitzat sendzimir color gris basalt (RAL 7012) 

microperforat. 
 

Complements: 
° Accionament motoritzat i manual. Tancament amb clau. 
° Guies laterals. 
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Porta accés a vestidors, infermeria i sala: 

Zona climàtica:   C2. 
Classe fusteria:   SC 
Material:   Paraments de contraxapat (3 mm) i ànima d’aglomerat (25 mm). 
Estabilitat mecànica: Classe 3 
Estanquitat a l’aigua: Classe 1A 
Permeabilitat a l’aire:  Classe 1  

 
Complements: 

° Ferramenta inoxidable. Pany embotit d’un punt amb clau, maneta a l’interior i a l’exterior. 
° Mecanisme de frenada del tancament de porta. 
° Topes de porta clavats mecànicament al terra. 
° Dispositius de bloqueig des de l’interior a les portes d’accés a espais equipats amb 

inodors. Disposaran d’un sistema d’obertura des de l’exterior que permeti desblocar el 
mecanisme. 

 
Portes accés a magatzem: 

Zona climàtica:   C2. 
Classe fusteria:   SC 
Material:   Planxa galvanitzada lacada color gris basalt (RAL 7012)  
Estabilitat mecànica: Classe 3 
Estanquitat a l’aigua: Classe 2A 
Permeabilitat a l’aire:  Classe 1  

 
Complements: 

° Ferramenta inoxidable. Pany embotit d’un punt amb clau, maneta a l’interior i a l’exterior,  
en un full. Passador superior i inferior embegut a l’altre full per fixar-lo a terra. 

 
Finestres: 

Zona climàtica:   C2. 
Classe fusteria:   C (Vidre doble) 
Fusteries:   Alumini lacat color (RAL  7006). Trencament de pont tèrmic.  
Resistència al vent:  Classe C3 
Estanquitat a l’aigua: Classe 5A 
Permeabilitat a l’aire:  Classe 3  
Vidres:   3.3/10/4a (vestidors amb dutxes) 

     6/10/4a (resta finestres) 
    Nota: “a”: vidre amb baixa emissivitat.  

 
Complements: 
° Empits: Planxa d’alumini. 
° Bastiment i ferramenta. Maneta interior. 

 
4. Tancaments fixes. 

Tancament nord distribuïdor central. 
Material:   Planxa deployé arquitectura 53-114-24-1’5 (Casa RECA) 
    Color gris basalt (RAL 7012)  
 

 Gelosies obertures façanes. 
Material:   Acer galvanitzat PC forma “lama mallorquina” de 1’5 mm de gruix. 
    Color gris (RAL 7006)  

 
Pèrgola 
Plana. No transitable. 
Es construirà amb els següents materials: 

 
° Planxes de policarbonat compacte amb protecció UV  (g: 4 mm.):  4 mm. 
° Suport: 

Perfils normalitats d’acer laminat. 
 

Complements: 

28



 

° Passamans, cargols i màstec. 
 
 
5. Terres. 

Es preveu executar una solera de formigó. 
° Solera de formigó HA-25/B/20/IIa:    15 cms. (1) 

Malla electrosoldada B500T; 20 x 20 cms. Ø 6 
° Panells de poliestirè extrudït (XPS):    3 cms. 

λ= 0’034 W/mK, Resist. Compr. 300 kPa) 
° Làmina de polietilè LDPE:     0’75 mm 
° Base de graves:      20 cms. 

 
Nota (1): En el magatzem i sala de màquines el gruix serà de 23 cms. i l’acabat superficial remolinat llis.  
 

Sistema de compartimentació. 
1. Divisions verticals. 

Paret divisòria entre sala màquines i sala de reunions; sala màquines i vestidor i magatzem i 
sala de reunions:. 

 
° Arrebossat de morter de ciment:   1’5 cms. 
° Maó ceràmic buit:     13’5 cms. 
° Extradossat autoportant (PLACOHIDRO):   4’8 cms 

Llana mineral  40 mm PLAVER ARENA (Casa ISOVER) 
 

Complements: 
o Sòcol de gres porcellànic. (Sala de reunions, infermeria i lavabos públics) 

 
Envans de distribució:  

De maons ceràmics buits de gran format composat amb els següents materials: 
Entre vestidors, infermeria i passos: 
 
° Adreçat amb morter hidròfug:    1’0 cms. 
° Maó ceràmic buit:     7 cms. 
° Extradossat autoportant (PLACOHIDRO):   4’8 cms 

Llana mineral  40 mm PLAVER ARENA (Casa ISOVER) 
 

Complements: 
° Sòcol de goma en zones de pas. 

 
A lavabos públics: 
 
° Arrebossat amb morter de ciment:   1’5 cms. 
° Maó ceràmic buit:     7 cms. 

Llana mineral  40 mm PLAVER ARENA (Casa ISOVER) 
° Arrebossat amb morter de ciment:   1’5 cms. 

 
Complements: 
° Sòcol de gres porcellànic.. 

 
Entre infermeria i vestidor: 
 
° Adreçat amb morter hidròfug:    1’0 cms. 
° Maó ceràmic buit:     9 cms. 
° Arrebossat amb morter de ciment:   1’5 cms. 

 
Complements: 
° Sòcol de gres porcellànic (infermeria). 

 
Portes. 

Prefabricades de fusta, llisa de tauler aglomerat acabada en cru per pintar, amb farratges. 
Acer galvanitzat per quedar vist (EI120-C5). (Sala de màquines) 
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Tauler aglomerat amb revestiment de melamina color crema (Armaris) 
 

2. Divisions horitzontals. 
 Forjats. 

Les divisions en alçada es realitzen mitjançant forjats definits a l’apartat 2.3 SISTEMA 
ESTRUCTURAL. 

 
Sistema d’acabats. 
1. Morters monocapa. 

 No es preveuen. 
 
2. Pintures. 

 Exterior. 
 No es preveuen. 

  
Interior.  
Pintura plàstica de color crema en paraments verticals interiors (NCS: S1020-G80Y) aplicada 
amb rodet; i de color gris fosc al sostre, aplicada amb pistola. 

 
 
3. Enrajolats i aplacats. 

 Exterior (Parament suport façana ventilada en trams sense aïllament tèrmic). 
No es preveuen. 

 
Interior. 
Rajola de valència de 31x31 (Vestidors) 
Rajola de valència de 15x15, de colors creant efecte difuminat (Dutxes) 

 
 

C SOLUCIONS CONSTRUCTIVES. DISPOSICIONS DELS ELEMENTS. 
Aquests aspectes queden reflectits en els plànols de detall i en la relació esquemàtica que a 
continuació s’adjunta: 
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Descripció de materials i elements constructius  
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Pàgina 2 

1.- SISTEMA ENVOLVENT 

1.1.- Terres en contacte amb el terreny 

1.1.1.- Soleres 
 

Solera - Recrescut morter1. Enrajolat de rajoles ceràmiques col·locades 
amb adhesiu 

Superfície total 73.29 m² 
 

REVESTIMENT DEL TERRAPAVIMENT: Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres de porcellana, mat o natural 
2/0/-/-, de 30x30 cm, rebudes amb adhesiu de ciment millorat, C2, color gris, i rejuntades amb beurada 
de ciment blanc, L.ELEMENT ESTRUCTURALSolera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb 
formigó HA-25/B/20/IIa, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre 
separadors homologats, amb: AÏLLAMENT HORITZONTAL: aïllament tèrmic horitzontal format per plafó 
rígid de poliestirè extrudit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 
0,034 W/(mK), cobert amb un film de polietilè de 0,2 mm d'espessor; AÏLLAMENT PERIMETRAL: aïllament 
tèrmic vertical format per plafó rígid de poliestirè extrudit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,2 
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), cobert amb un film de polietilè de 0,2 mm d'espessor. 

 

 

Llistat de capes: 

   1 -  Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres de 
porcellana 

1 cm 

   2 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido d >2000 

7 cm 

   3 -  Solera de formigó armat 15 cm 

   4 -  Film de polietilè 0.02 cm 

   5 -  Poliestirè 4 cm 

Gruix total: 27.02 cm 
 
 

Us: 0.23 kcal/(h·m²°C) 

(Per una solera amb longitud característica B' = 7 m) 

Limitació de la demanda energètica 

Solera amb banda d'aïllament perimètric (amplada 0.8 m i resistència 
tèrmica: 1.37 m²·h·°C/kcal) 

Superfície del forjat, A: 397.15 m² 

Perímetre del forjat, P: 113.49 m 

Resistència tèrmica del forjat, Rf: 1.49 m²·h·°C/kcal 

Resistència tèrmica de l'aïllament perimetral, Rf: 1.37 m²·h·°C/kcal 

Gruix de l'aïllament perimetral, dn: 4.00 cm 

Detall de càlcul (Us) 

Tipus de terreny: Argila dura 

Massa superficial: 548.70 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 547.18 kg/m² 

Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 62.4(-1; -7) dB 

Protecció front al soroll 

Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 68.2 dB 
 
 

Solera Superfície total 48.34 m² 
 

Solera de formigó armat de 23 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa, i malla 
electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors homologats, amb: 
AÏLLAMENT HORITZONTAL: aïllament tèrmic horitzontal format per plafó rígid de poliestirè extrudit, de 40 
mm d'espessor, resistència tèrmica 1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), cobert amb un film 
de polietilè de 0,2 mm d'espessor; AÏLLAMENT PERIMETRAL: aïllament tèrmic vertical format per plafó 
rígid de poliestirè extrudit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 
0,034 W/(mK), cobert amb un film de polietilè de 0,2 mm d'espessor. 
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Llistat de capes: 

   1 -  Solera de formigó armat 23 cm 

   2 -  Film de polietilè 0.02 cm 

   3 -  Poliestirè 4 cm 

Gruix total: 27.02 cm 
 
 

Us: 0.23 kcal/(h·m²°C) 

(Per una solera amb longitud característica B' = 7 m) 

Limitació de la demanda energètica 

Solera amb banda d'aïllament perimètric (amplada 0.8 m i resistència 
tèrmica: 1.37 m²·h·°C/kcal) 

Superfície del forjat, A: 397.15 m² 

Perímetre del forjat, P: 113.49 m 

Resistència tèrmica del forjat, Rf: 1.48 m²·h·°C/kcal 

Resistència tèrmica de l'aïllament perimetral, Rf: 1.37 m²·h·°C/kcal 

Gruix de l'aïllament perimetral, dn: 4.00 cm 

Detall de càlcul (Us) 

Tipus de terreny: Argila dura 

Massa superficial: 576.70 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 575.18 kg/m² 

Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 63.2(-1; -7) dB 

Protecció front al soroll 

Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 67.4 dB 
 
 

Solera - Recrescut morter1. Enrajolat de rajoles ceràmiques 
col·locades amb adhesiu 

Superfície total 155.14 m² 
 

REVESTIMENT DEL TERRAPAVIMENT: Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres de porcellana, mat o natural 
2/0/-/-, de 30x30 cm, rebudes amb adhesiu de ciment millorat, C2 TE, color gris, i rejuntades amb 
beurada de ciment blanc, L.ELEMENT ESTRUCTURALSolera de formigó armat de 15 cm d'espessor, 
realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080 sobre separadors homologats, amb: AÏLLAMENT HORITZONTAL: aïllament tèrmic horitzontal format 
per plafó rígid de poliestirè extrudit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,2 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,034 W/(mK), cobert amb un film de polietilè de 0,2 mm d'espessor; AÏLLAMENT PERIMETRAL: 
aïllament tèrmic vertical format per plafó rígid de poliestirè extrudit, de 40 mm d'espessor, resistència 
tèrmica 1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), cobert amb un film de polietilè de 0,2 mm 
d'espessor. 

 

 

Llistat de capes: 

   1 -  Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres de 
porcellana 

1 cm 

   2 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido d >2000 

7 cm 

   3 -  Solera de formigó armat 15 cm 

   4 -  Film de polietilè 0.02 cm 

   5 -  Poliestirè 4 cm 

Gruix total: 27.02 cm 
 
 

Us: 0.23 kcal/(h·m²°C) 

(Per una solera amb longitud característica B' = 7 m) 

Limitació de la demanda energètica 

Solera amb banda d'aïllament perimètric (amplada 0.8 m i resistència 
tèrmica: 1.37 m²·h·°C/kcal) 

Superfície del forjat, A: 397.15 m² 

Perímetre del forjat, P: 113.49 m 

Resistència tèrmica del forjat, Rf: 1.49 m²·h·°C/kcal 

Detall de càlcul (Us) 

Resistència tèrmica de l'aïllament perimetral, Rf: 1.37 m²·h·°C/kcal 
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Gruix de l'aïllament perimetral, dn: 4.00 cm 

Tipus de terreny: Argila dura 

Massa superficial: 548.70 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 547.18 kg/m² 

Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 62.4(-1; -7) dB 

Protecció front al soroll 

Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 68.2 dB 
 
 

Solera - Recrescut morter1. Enrajolat de rajoles ceràmiques col·locades 
amb adhesiu 

Superfície total 0.03 m² 
 

REVESTIMENT DEL TERRAPAVIMENT: Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres de porcellana, mat o natural 
2/0/-/-, de 30x30 cm, rebudes amb adhesiu de ciment millorat, C2, color gris, i rejuntades amb beurada 
de ciment blanc, L.ELEMENT ESTRUCTURALSolera de formigó armat de 23 cm d'espessor, realitzada amb 
formigó HA-25/B/20/IIa, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre 
separadors homologats, amb: AÏLLAMENT HORITZONTAL: aïllament tèrmic horitzontal format per plafó 
rígid de poliestirè extrudit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 
0,034 W/(mK), cobert amb un film de polietilè de 0,2 mm d'espessor; AÏLLAMENT PERIMETRAL: aïllament 
tèrmic vertical format per plafó rígid de poliestirè extrudit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,2 
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), cobert amb un film de polietilè de 0,2 mm d'espessor. 

 

 

Llistat de capes: 

   1 -  Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres de 
porcellana 

1 cm 

   2 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido d >2000 

7 cm 

   3 -  Solera de formigó armat 23 cm 

   4 -  Film de polietilè 0.02 cm 

   5 -  Poliestirè 4 cm 

Gruix total: 35.02 cm 
 
 

Us: 0.23 kcal/(h·m²°C) 

(Per una solera amb longitud característica B' = 7 m) 

Limitació de la demanda energètica 

Solera amb banda d'aïllament perimètric (amplada 0.8 m i resistència 
tèrmica: 1.37 m²·h·°C/kcal) 

Superfície del forjat, A: 397.15 m² 

Perímetre del forjat, P: 113.49 m 

Resistència tèrmica del forjat, Rf: 1.54 m²·h·°C/kcal 

Resistència tèrmica de l'aïllament perimetral, Rf: 1.37 m²·h·°C/kcal 

Gruix de l'aïllament perimetral, dn: 4.00 cm 

Detall de càlcul (Us) 

Tipus de terreny: Argila dura 

Massa superficial: 748.70 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 747.18 kg/m² 

Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 67.4(-1; -7) dB 

Protecció front al soroll 

Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 63.4 dB 
 
 

Solera - Recrescut morter2. Paviment de llosetes de cautxú recilcat 
anticaigudes 

Superfície total 61.41 m² 
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Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa, i malla 
electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors homologats, amb: 
AÏLLAMENT HORITZONTAL: aïllament tèrmic horitzontal format per plafó rígid de poliestirè extrudit, de 40 
mm d'espessor, resistència tèrmica 1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), cobert amb un film 
de polietilè de 0,2 mm d'espessor; AÏLLAMENT PERIMETRAL: aïllament tèrmic vertical format per plafó 
rígid de poliestirè extrudit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 
0,034 W/(mK), cobert amb un film de polietilè de 0,2 mm d'espessor. 

 

 

Llistat de capes: 

   1 -  Paviment de goma 3 cm 

   2 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido d >2000 

5 cm 

   3 -  Solera de formigó armat 15 cm 

   4 -  Film de polietilè 0.02 cm 

   5 -  Poliestirè 4 cm 

Gruix total: 27.02 cm 
 
 

Us: 0.23 kcal/(h·m²°C) 

(Per una solera amb longitud característica B' = 7 m) 

Limitació de la demanda energètica 

Solera amb banda d'aïllament perimètric (amplada 0.8 m i resistència 
tèrmica: 1.37 m²·h·°C/kcal) 

Superfície del forjat, A: 397.15 m² 

Perímetre del forjat, P: 113.49 m 

Resistència tèrmica del forjat, Rf: 1.68 m²·h·°C/kcal 

Resistència tèrmica de l'aïllament perimetral, Rf: 1.37 m²·h·°C/kcal 

Gruix de l'aïllament perimetral, dn: 4.00 cm 

Detall de càlcul (Us) 

Tipus de terreny: Argila dura 

Massa superficial: 517.70 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 516.18 kg/m² 

Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 61.5(-1; -7) dB 

Protecció front al soroll 

Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 69.1 dB 
 

1.2.- Façanes 

1.2.1.- Part cega de les façanes 
 

Façana ventilada amb plaques ceràmiques Superfície total 32.52 m² 
 

Façana ventilada amb plaques ceràmiques, amb cambra d'aire de 5 cm de gruix, composta de: 
REVESTIMENT EXTERIOR: fulla de 4 cm d'espessor, de revestiment ceràmic extrusor de gran format, 
sistema Favemanc "GRES DE LA MANCHA", color natural, acabat llis; AÏLLANT TÈRMIC: aïllament format 
per escuma rígida de poliuretà projectat de 40 mm d'espessor mínim; FULLA PRINCIPAL: fulla de 20 cm 
d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, rebuda amb morter de ciment M-
7,5;; REVESTIMENT BASE INTERIOR: Arrebossat de ciment, mestrejat, acabat superficial rugós, amb 
morter de ciment hidròfug M-5; ACABAT INTERIOR: Alicatat amb rajola de València llis, 1/0/-/-, 31x31 cm, 
col·locat mitjançant adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci, blanc. 

34



Descripció de materials i elements constructius  

 
0497_2014-01-03_Instal Data: 19/01/14 

 

 
Pàgina 6 

 

 

Llistat de capes: 

   1 -  Revestiment de placa de ceràmica extrusora 
Favemanc "GRES DE LA MANCHA" 

4 cm 

   2 -  Cambra d'aire molt ventilada 5 cm 

   3 -  Poliuretà projectat 4 cm 

   4 -  Fàbrica de bloc de formigó buit 20 cm 

   5 -  Arrebossat de ciment 1 cm 

   6 -  Enrajolat amb rajoles ceràmiques, col·locades amb 
adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci 

0.5 cm 

Gruix total: 34.5 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 0.52 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 347.90 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 250.50 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 45.0(-1; -4) dB 

Protecció front al soroll 

Referència de l'assaig: CEC F8.2 

Grau d'impermeabilitat aconseguit: 5 Protecció davant de la humitat 

Condicions que compleix: R2+B3+C2+H1+J2 
 
 

Façana ventilada amb plaques ceràmiques Superfície total 88.73 m² 
 

Façana ventilada amb plaques ceràmiques, amb cambra d'aire de 5 cm de gruix, composta de: 
REVESTIMENT EXTERIOR: fulla de 4 cm d'espessor, de revestiment ceràmic extrusor de gran format, 
sistema Favemanc "GRES DE LA MANCHA", color natural, acabat llis; AÏLLANT TÈRMIC: aïllament format 
per escuma rígida de poliuretà projectat de 40 mm d'espessor mínim; FULLA PRINCIPAL: fulla de 15 cm 
d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, rebuda amb morter de ciment M-
7,5;; REVESTIMENT BASE INTERIOR: Arrebossat de ciment, mestrejat, acabat superficial rugós, amb 
morter de ciment hidròfug M-5; ACABAT INTERIOR: Alicatat amb rajola de València llis, 1/0/-/-, 31x31 cm, 
col·locat mitjançant adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci, blanc. 

 

 

Llistat de capes: 

   1 -  Revestiment de placa de ceràmica extrusora 
Favemanc "GRES DE LA MANCHA" 

4 cm 

   2 -  Cambra d'aire molt ventilada 5 cm 

   3 -  Poliuretà projectat 4 cm 

   4 -  Fàbrica de bloc de formigó buit 15 cm 

   5 -  Arrebossat de ciment 1 cm 

   6 -  Enrajolat amb rajoles ceràmiques, col·locades amb 
adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci 

0.5 cm 

Gruix total: 29.5 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 0.53 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 304.90 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 207.50 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 45.0(-1; -4) dB 

Protecció front al soroll 

Referència de l'assaig: CEC F8.2 

Grau d'impermeabilitat aconseguit: 5 Protecció davant de la humitat 

Condicions que compleix: R2+B3+C1+H1+J2 
 
 

Façana ventilada amb plaques ceràmiques Superfície total 18.08 m² 
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Façana ventilada amb plaques ceràmiques, amb cambra d'aire de 5 cm de gruix, composta de: 
REVESTIMENT EXTERIOR: fulla de 4 cm d'espessor, de revestiment ceràmic extrusor de gran format, 
sistema Favemanc "GRES DE LA MANCHA", color natural, acabat llis; AÏLLANT TÈRMIC: aïllament format 
per escuma rígida de poliuretà projectat de 40 mm d'espessor mínim; FULLA PRINCIPAL: fulla de 15 cm 
d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, rebuda amb morter de ciment M-
7,5;; REVESTIMENT BASE INTERIOR: Arrebossat de ciment, mestrejat, acabat superficial rugós, amb 
morter de ciment hidròfug M-5; ACABAT INTERIOR: Pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, 
acabat mat, mà de fons i dues mans d'acabat. 

 

 

Llistat de capes: 

   1 -  Revestiment de placa de ceràmica extrusora 
Favemanc "GRES DE LA MANCHA" 

4 cm 

   2 -  Cambra d'aire molt ventilada 5 cm 

   3 -  Poliuretà projectat 4 cm 

   4 -  Fàbrica de bloc de formigó buit 15 cm 

   5 -  Arrebossat de ciment 1 cm 

   6 -  Pintura plàstica --- 

Gruix total: 29 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 0.54 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 293.40 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 196.00 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 45.0(-1; -4) dB 

Protecció front al soroll 

Referència de l'assaig: CEC F8.2 

Grau d'impermeabilitat aconseguit: 5 Protecció davant de la humitat 

Condicions que compleix: R2+B3+C1+H1+J2 
 
 

Façana ventilada amb plaques ceràmiques Superfície total 42.23 m² 
 

Façana ventilada amb plaques ceràmiques, amb cambra d'aire de 5 cm de gruix, composta de: 
REVESTIMENT EXTERIOR: fulla de 4 cm d'espessor, de revestiment ceràmic extrusor de gran format, 
sistema Favemanc "GRES DE LA MANCHA", color natural, acabat llis; AÏLLANT TÈRMIC: aïllament format 
per escuma rígida de poliuretà projectat de 40 mm d'espessor mínim; FULLA PRINCIPAL: fulla de 15 cm 
d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, rebuda amb morter de ciment M-
7,5;; REVESTIMENT BASE INTERIOR: Arrebossat de ciment, mestrejat, acabat superficial rugós, amb 
morter de ciment M-5; ACABAT INTERIOR: Pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, 
mà de fons i dues mans d'acabat. 

 

 

Llistat de capes: 

   1 -  Revestiment de placa de ceràmica extrusora 
Favemanc "GRES DE LA MANCHA" 

4 cm 

   2 -  Cambra d'aire molt ventilada 5 cm 

   3 -  Poliuretà projectat 4 cm 

   4 -  Fàbrica de bloc de formigó buit 15 cm 

   5 -  Arrebossat de ciment 1 cm 

   6 -  Pintura plàstica --- 

Gruix total: 29 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 0.54 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 293.40 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 196.00 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 45.0(-1; -4) dB 

Protecció front al soroll 

Referència de l'assaig: CEC F8.2 

Grau d'impermeabilitat aconseguit: 5 Protecció davant de la humitat 

Condicions que compleix: R2+B3+C1+H1+J2 
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Façana ventilada amb plaques ceràmiques Superfície total 5.50 m² 
 

Façana ventilada amb plaques ceràmiques, amb cambra d'aire de 5 cm de gruix, composta de: 
REVESTIMENT EXTERIOR: fulla de 4 cm d'espessor, de revestiment ceràmic extrusor de gran format, 
sistema Favemanc "GRES DE LA MANCHA", color natural, acabat llis; AÏLLANT TÈRMIC: aïllament format 
per escuma rígida de poliuretà projectat de 40 mm d'espessor mínim; FULLA PRINCIPAL: fulla de 20 cm 
d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, rebuda amb morter de ciment M-
7,5;; REVESTIMENT BASE INTERIOR: Guarnit de guix de construcció B1 mestrejat, i acabat d'arrebossat 
de guix d'aplicació en capa fina C6; ACABAT INTERIOR: Pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, 
acabat mat, mà de fons i dues mans d'acabat. 

 

 

Llistat de capes: 

   1 -  Revestiment de placa de ceràmica extrusora 
Favemanc "GRES DE LA MANCHA" 

4 cm 

   2 -  Cambra d'aire molt ventilada 5 cm 

   3 -  Poliuretà projectat 4 cm 

   4 -  Fàbrica de bloc de formigó buit 20 cm 

   5 -  Arrebossat i guarnit de guix 1.5 cm 

   6 -  Pintura plàstica --- 

Gruix total: 34.5 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 0.52 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 334.65 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 237.25 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 45.0(-1; -4) dB 

Protecció front al soroll 

Referència de l'assaig: CEC F8.2 

Grau d'impermeabilitat aconseguit: 5 Protecció davant de la humitat 

Condicions que compleix: R2+B3+C2+H1+J2 
 
 

Façana ventilada amb plaques ceràmiques Superfície total 15.06 m² 
 

Façana ventilada amb plaques ceràmiques, amb cambra d'aire de 5 cm de gruix, composta de: 
REVESTIMENT EXTERIOR: fulla de 4 cm d'espessor, de revestiment ceràmic extrusor de gran format, 
sistema Favemanc "GRES DE LA MANCHA", color natural, acabat llis; AÏLLANT TÈRMIC: aïllament format 
per escuma rígida de poliuretà projectat de 40 mm d'espessor mínim; FULLA PRINCIPAL: fulla de 15 cm 
d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, rebuda amb morter de ciment M-
7,5;; REVESTIMENT BASE INTERIOR: Guarnit de guix de construcció B1 mestrejat, i acabat d'arrebossat 
de guix d'aplicació en capa fina C6; ACABAT INTERIOR: Pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, 
acabat mat, mà de fons i dues mans d'acabat. 

 

 

Llistat de capes: 

   1 -  Revestiment de placa de ceràmica extrusora 
Favemanc "GRES DE LA MANCHA" 

4 cm 

   2 -  Cambra d'aire molt ventilada 5 cm 

   3 -  Poliuretà projectat 4 cm 

   4 -  Fàbrica de bloc de formigó buit 15 cm 

   5 -  Arrebossat i guarnit de guix 1.5 cm 

   6 -  Pintura plàstica --- 

Gruix total: 29.5 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 0.53 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 291.65 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 194.25 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 45.0(-1; -4) dB 

Protecció front al soroll 

Referència de l'assaig: CEC F8.2 
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Grau d'impermeabilitat aconseguit: 5 Protecció davant de la humitat 

Condicions que compleix: R2+B3+C1+H1+J2 
 
 

Façana ventilada amb plaques ceràmiques Superfície total 84.11 m² 
 

Façana ventilada amb plaques ceràmiques, amb cambra d'aire de 5 cm de gruix, composta de: 
REVESTIMENT EXTERIOR: fulla de 4 cm d'espessor, de revestiment ceràmic extrusor de gran format, 
sistema Favemanc "GRES DE LA MANCHA", color natural, acabat llis; AÏLLANT TÈRMIC: aïllament format 
per escuma rígida de poliuretà projectat de 40 mm d'espessor mínim; FULLA PRINCIPAL: fulla de 15 cm 
d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, rebuda amb morter de ciment M-
7,5;. 

 

 

Llistat de capes: 

   1 -  Revestiment de placa de ceràmica extrusora 
Favemanc "GRES DE LA MANCHA" 

4 cm 

   2 -  Cambra d'aire molt ventilada 5 cm 

   3 -  Poliuretà projectat 4 cm 

   4 -  Fàbrica de bloc de formigó buit 15 cm 

Gruix total: 28 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 0.54 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 274.40 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 177.00 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 45.0(-1; -4) dB 

Protecció front al soroll 

Referència de l'assaig: CEC F8.2 

Grau d'impermeabilitat aconseguit: 5 Protecció davant de la humitat 

Condicions que compleix: R2+B3+C1+H1+J2 
 
 

Façana ventilada amb plaques ceràmiques Superfície total 5.32 m² 
 

Façana ventilada amb plaques ceràmiques, amb cambra d'aire de 5 cm de gruix, composta de: 
REVESTIMENT EXTERIOR: fulla de 4 cm d'espessor, de revestiment ceràmic extrusor de gran format, 
sistema Favemanc "GRES DE LA MANCHA", color natural, acabat llis; AÏLLANT TÈRMIC: aïllament format 
per escuma rígida de poliuretà projectat de 40 mm d'espessor mínim; FULLA PRINCIPAL: fulla de 20 cm 
d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, rebuda amb morter de ciment M-
7,5;. 

 

 

Llistat de capes: 

   1 -  Revestiment de placa de ceràmica extrusora 
Favemanc "GRES DE LA MANCHA" 

4 cm 

   2 -  Cambra d'aire molt ventilada 5 cm 

   3 -  Poliuretà projectat 4 cm 

   4 -  Fàbrica de bloc de formigó buit 20 cm 

Gruix total: 33 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 0.53 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 317.40 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 220.00 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 45.0(-1; -4) dB 

Protecció front al soroll 

Referència de l'assaig: CEC F8.2 

Protecció davant de la humitat Grau d'impermeabilitat aconseguit: 5 
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Condicions que compleix: R2+B3+C2+H1+J2 
 

1.2.2.- Buits en façana 
 

P4 
 

Porta acer galvanitzat 

Dimensions Ample x Alt: 90 x 210 cm nº uts: 1 

Transmitància tèrmica, U: 0.86 kcal/(h·m²°C)  Caracterització tèrmica 

Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)  
 
 

P5 i P6 
 

Porta doble acer galvanitzat 

Dimensions Ample x Alt: 150 x 210 cm nº uts: 1 

Transmitància tèrmica, U: 0.86 kcal/(h·m²°C)  Caracterització tèrmica 

Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)  
 
 

Finestra d'alumini, amb frontissa abatible d'obertura cap a l'interior, de 125x60 cm - Doble 
envidriament LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", Azur.Lite color blau 6/12/4 LOW.S 

 

FUSTERIA:Fusteria d'alumini, anoditzat natural, per conformat de finestra d'alumini, amb frontissa 
abatible, de 125x60 cm, formada per una fulla, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic. 

VIDRE:Doble envidriament LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", Azur.Lite color blau 6/12/4 LOW.S. 

Transmitància tèrmica, UV: 1.38 kcal/(h·m²°C)  Característiques del vidre 

Factor solar, F: 0.39  

Transmitància tèrmica, UF: 3.44 kcal/(h·m²°C)  

Tipus d'obertura: Abatible  

Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 3  

Característiques de la fusteria 

Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)  
 
 

Dimensions: 125 x 60 cm (ample x alt) nº uts: 1 

 Transmissió tèrmica U 2.26 kcal/(h·m²°C) 

F 0.25   Assolellament 

FH 0.12  

 Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB 
Notes: 

U: Coeficient de transmitància tèrmica (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del buit 
FH: Factor solar modificat 
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB) 

 
 
 

Finestra d'alumini, amb frontissa abatible d'obertura cap a l'interior, de 100x60 cm - Doble 
envidriament LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", Azur.Lite color blau 6/12/4 LOW.S 

 

FUSTERIA:Fusteria d'alumini, anoditzat natural, per conformat de finestra d'alumini, amb frontissa 
abatible, de 100x60 cm, formada per una fulla, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic. 

VIDRE:Doble envidriament LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", Azur.Lite color blau 6/12/4 LOW.S. 

Transmitància tèrmica, UV: 1.38 kcal/(h·m²°C)  Característiques del vidre 

Factor solar, F: 0.39  

Transmitància tèrmica, UF: 3.44 kcal/(h·m²°C)  

Tipus d'obertura: Abatible  

Característiques de la fusteria 

Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 3  
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Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)  
 
 

Dimensions: 100 x 60 cm (ample x alt) nº uts: 1 

 Transmissió tèrmica U 2.33 kcal/(h·m²°C) 

F 0.24   Assolellament 

FH 0.11  

 Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB 
Notes: 

U: Coeficient de transmitància tèrmica (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del buit 
FH: Factor solar modificat 
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB) 

 
 
 

Finestra d'alumini, amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 165x60 cm - Doble 
envidriament LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", Azur.Lite color blau 6/12/4 LOW.S 

 

FUSTERIA:Fusteria d'alumini, anoditzat natural, per conformat de finestra d'alumini, amb frontissa 
practicable, de 165x60 cm, formada per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic. 

VIDRE:Doble envidriament LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", Azur.Lite color blau 6/12/4 LOW.S. 

Transmitància tèrmica, UV: 1.38 kcal/(h·m²°C)  Característiques del vidre 

Factor solar, F: 0.39  

Transmitància tèrmica, UF: 3.44 kcal/(h·m²°C)  

Tipus d'obertura: Practicable  

Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 3  

Característiques de la fusteria 

Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)  
 
 

Dimensions: 165 x 60 cm (ample x alt) nº uts: 13 

 Transmissió tèrmica U 2.31 kcal/(h·m²°C) 

F 0.24   Assolellament 

FH 0.14  

 Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB 
 
 
 

Dimensions: 158.5 x 60 cm (ample x alt) nº uts: 1 

 Transmissió tèrmica U 2.31 kcal/(h·m²°C) 

F 0.24   Assolellament 

FH 0.14  

 Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB 
 
 
 

Dimensions: 164.3 x 60 cm (ample x alt) nº uts: 1 

 Transmissió tèrmica U 2.31 kcal/(h·m²°C) 

F 0.24   Assolellament 

FH 0.14  

 Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB 
 
 
 

Dimensions: 163.6 x 60 cm (ample x alt) nº uts: 1 

 Transmissió tèrmica U 2.31 kcal/(h·m²°C) 

F 0.24   Assolellament 

FH 0.14  

 Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB 
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Notes: 
U: Coeficient de transmitància tèrmica (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del buit 
FH: Factor solar modificat 
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB) 

 
 
 

Finestra d'alumini, amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 250x60 cm - Doble 
envidriament LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", Azur.Lite color blau 6/12/4 LOW.S 

 

FUSTERIA:Fusteria d'alumini, anoditzat natural, per conformat de finestra d'alumini, amb frontissa 
practicable, de 250x60 cm, formada per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic. 

VIDRE:Doble envidriament LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", Azur.Lite color blau 6/12/4 LOW.S. 

Transmitància tèrmica, UV: 1.38 kcal/(h·m²°C)  Característiques del vidre 

Factor solar, F: 0.39  

Transmitància tèrmica, UF: 3.44 kcal/(h·m²°C)  

Tipus d'obertura: Practicable  

Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 3  

Característiques de la fusteria 

Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)  
 
 

Dimensions: 246.8 x 60 cm (ample x alt) nº uts: 1 

 Transmissió tèrmica U 2.21 kcal/(h·m²°C) 

F 0.26   Assolellament 

FH 0.15  

 Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB 
Notes: 

U: Coeficient de transmitància tèrmica (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del buit 
FH: Factor solar modificat 
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB) 

 
 
 

Finestra d'alumini, amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 230x60 cm - Doble 
envidriament LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", Azur.Lite color blau 6/12/4 LOW.S 

 

FUSTERIA:Fusteria d'alumini, anoditzat natural, per conformat de finestra d'alumini, amb frontissa 
practicable, de 230x60 cm, formada per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic. 

VIDRE:Doble envidriament LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", Azur.Lite color blau 6/12/4 LOW.S. 

Transmitància tèrmica, UV: 1.38 kcal/(h·m²°C)  Característiques del vidre 

Factor solar, F: 0.39  

Transmitància tèrmica, UF: 3.44 kcal/(h·m²°C)  

Tipus d'obertura: Practicable  

Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 3  

Característiques de la fusteria 

Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)  
 
 

Dimensions: 230 x 60 cm (ample x alt) nº uts: 1 

 Transmissió tèrmica U 2.22 kcal/(h·m²°C) 

F 0.26   Assolellament 

FH 0.14  

 Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB 
Notes: 

U: Coeficient de transmitància tèrmica (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del buit 
FH: Factor solar modificat 
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB) 
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Finestra d'alumini, corredissa simple, de 215x90 cm - Doble envidriament LOW.S "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA", Azur.Lite color blau 6/12/4 LOW.S 

 

FUSTERIA:Fusteria d'alumini, anoditzat color inox, per conformat de finestra d'alumini, corredissa simple, 
de 215x90 cm, formada per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic. 

VIDRE:Doble envidriament LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", Azur.Lite color blau 6/12/4 LOW.S. 

Transmitància tèrmica, UV: 1.38 kcal/(h·m²°C)  Característiques del vidre 

Factor solar, F: 0.39  

Transmitància tèrmica, UF: 3.44 kcal/(h·m²°C)  

Tipus d'obertura: Lliscant  

Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 2  

Característiques de la fusteria 

Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)  
 
 

Dimensions: 215 x 90 cm (ample x alt) nº uts: 1 

 Transmissió tèrmica U 2.00 kcal/(h·m²°C) 

F 0.29   Assolellament 

FH 0.29  

 Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 29 (-1;-2) dB 
Notes: 

U: Coeficient de transmitància tèrmica (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del buit 
FH: Factor solar modificat 
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB) 

 
 

1.3.- Cobertes 

1.3.1.- Part massissa dels terrats 
 

Arrebossat i guarnit de guix mestrejat - Coberta plana no transitable, 
no ventilada, amb grava, impermeabilització mitjançant làmines 
asfàltiques. (Llosa massissa) 

Superfície total 338.21 m² 

 

REVESTIMENT EXTERIOR: Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipusinvertida, composta 
de: formació de pendents: formigó cel·lular de ciment escumat; impermeabilització monocapa adherida: 
làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, tipus LBM(SBS) - 40 - FP, Esterdan 40 P Elast "DANOSA" 
col·locada amb emulsió asfàltica de base aquosa, Curidan "DANOSA"; capa separadora sota aïllament: 
geotèxtil de fibres de polièster unides per tiretes, Danofelt PY 150 "DANOSA"; aïllament tèrmic: plafó rígid 
de poliestirè extrudit, Danopren 80 "DANOSA", de 80 mm d'espessor; capa separadora sota protecció: 
geotèxtil de fibres de polièster unides per tiretes, Danofelt PY 200 "DANOSA"; capa de protecció: còdol de 
16 a 32 mm de diàmetre.ELEMENT ESTRUCTURALLlosa massissa horitzontal, cantell 15 cm, de formigó 
armat realitzat amb formigó HA-25/B/12/IIa, i acer UNE-EN 10080 B 500 S.REVESTIMENT DEL 
SOSTRESostre amb revestiment continu, compost de: REVESTIMENT BASE: guarnit de guix de construcció 
B1 mestrejat, i acabat d'arrebossat de guix d'aplicació en capa fina C6; Capa d'acabat: pintura plàstica 
amb textura llisa, color blanc, acabat mat, mà de fons i dues mans d'acabat. 
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Llistat de capes: 

   1 -  Capa de grava 8 cm 

   2 -  Geotèxtil de polièster Danofelt PY 200 (200 g/m²) 
"DANOSA" 

0.21 cm 

   3 -  Poliestirè extrusor Danopren 80 "DANOSA" 8 cm 

   4 -  Geotèxtil de polièster Danofelt PY 150 (150 g/m²) 
"DANOSA" 

0.19 cm 

   5 -  Impermeabilització asfàltica monocapa adherida 
Esterdan 40 P Elast "DANOSA" 

0.36 cm 

   6 -  Formació de pendents amb formigó cel·lular 8 cm 

   7 -  Llosa massissa 15 cm 15 cm 

   8 -  Arrebossat i guarnit de guix 1.5 cm 

   9 -  Pintura plàstica sobre paraments interiors de guix 
o escaiola 

--- 

Gruix total: 45.26 cm 
 
 

Uc refrigeració: 0.26 kcal/(h·m²°C) Limitació de la demanda energètica 

Uc calefacció: 0.27 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 654.60 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 456.21 kg/m² 

Protecció front al soroll 

Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 59.5(-1; -6) dB 

Tipus de coberta: No transitable, amb graves Protecció davant de la humitat 

Tipus d'impermeabilització: Material bituminós/bituminós modificat 
 

2.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 

2.1.- Compartimentació interior vertical 

2.1.1.- Part cega de la compartimentació interior vertical 
 

Envà 7 Superfície total 25.73 m² 
 

 

 

Llistat de capes: 

   1 -  Enrajolat amb rajoles ceràmiques, col·locades amb 
adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci 

0.5 cm 

   2 -  Arrebossat de ciment 1 cm 

   3 -  Tabicón de LH doble Gran Formato 60 mm < E < 90 
mm 

7 cm 

   4 -  Arrebossat de ciment 1 cm 

   5 -  Enrajolat amb rajoles ceràmiques, col·locades amb 
adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci 

0.5 cm 

Gruix total: 10 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 1.40 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 105.10 kg/m² Protecció front al soroll 

Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 39.6(-1; -2) dB 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap 
 
 

Envà d'una fulla, per a revestir Superfície total 9.58 m² 
 

Fulla de 15 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, rebuda amb morter 
de ciment M-7,5. 
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Llistat de capes: 

   1 -  Enrajolat amb rajoles ceràmiques, col·locades amb 
adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci 

0.5 cm 

   2 -  Arrebossat de ciment 1 cm 

   3 -  Fàbrica de bloc de formigó buit 15 cm 

   4 -  Arrebossat de ciment 1 cm 

   5 -  Pintura plàstica --- 

Gruix total: 17.5 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 1.81 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 226.50 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 47.2(-1; -4) dB 

Protecció front al soroll 

Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han estimat 
mitjançant lleis de massa obtingudes extrapolant el catàleg 
d'elements constructius. 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 180 
 
 

Envà d'una fulla, per a revestir Superfície total 11.31 m² 
 

Fulla de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, rebuda amb morter 
de ciment M-7,5. 

 

 

Llistat de capes: 

   1 -  Pintura plàstica --- 

   2 -  Arrebossat de ciment 1 cm 

   3 -  Fàbrica de bloc de formigó buit 20 cm 

   4 -  Arrebossat de ciment 1 cm 

   5 -  Enrajolat amb rajoles ceràmiques, col·locades amb 
adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci 

0.5 cm 

Gruix total: 22.5 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 1.70 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 269.50 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 50.2(-1; -5) dB 

Protecció front al soroll 

Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han estimat 
mitjançant lleis de massa obtingudes extrapolant el catàleg 
d'elements constructius. 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 240 
 
 

Envà d'una fulla, per a revestir Superfície total 13.47 m² 
 

Fulla de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, rebuda amb morter 
de ciment M-7,5. 
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Llistat de capes: 

   1 -  Pintura plàstica --- 

   2 -  Arrebossat de ciment 1 cm 

   3 -  Fàbrica de bloc de formigó buit 20 cm 

   4 -  Arrebossat de ciment 1 cm 

   5 -  Pintura plàstica --- 

Gruix total: 22 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 1.71 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 258.00 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 50.2(-1; -5) dB 

Protecció front al soroll 

Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han estimat 
mitjançant lleis de massa obtingudes extrapolant el catàleg 
d'elements constructius. 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 240 
 
 

Envà d'una fulla, per a revestir Superfície total 0.25 m² 
 

Fulla de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, rebuda amb morter 
de ciment M-7,5. 

 

 

Llistat de capes: 

   1 -  Pintura plàstica --- 

   2 -  Arrebossat de ciment 1 cm 

   3 -  Fàbrica de bloc de formigó buit 20 cm 

Gruix total: 21 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 1.74 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 239.00 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 49.2(-1; -5) dB 

Protecció front al soroll 

Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han estimat 
mitjançant lleis de massa obtingudes extrapolant el catàleg 
d'elements constructius. 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 240 
 
 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara Superfície total 10.50 m² 
 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara, compost de: FULLA PRINCIPAL: fulla de 20 cm d'espessor 
de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, rebuda amb morter de ciment M-7,5; 
AÏLLAMENT ENTRE MUNTANTS: aïllament format per panell autoportant de llana mineral Arena d'alta 
densitat, Plaver Arena "ISOVER", de 40 mm d'espessor; EXTRADOSSAT: extradossat autoportant lliure, 
sistema Placo Hydro "PLACO", realitzat amb una placa de guix laminat H1, Placomarine PPM 18 "PLACO", 
cargolada directament a una estructura autoportant de perfils metàl·lics formada per canals R 48 "PLACO" 
i muntants M 48 "PLACO", i un gruix total de 66 mm. 

45



Descripció de materials i elements constructius  

 
0497_2014-01-03_Instal Data: 19/01/14 

 

 
Pàgina 17 

 

 

Llistat de capes: 

   1 -  Pintura plàstica --- 

   2 -  Arrebossat de ciment 1 cm 

   3 -  Fàbrica de bloc de formigó buit 20 cm 

   4 -  Separació 1 cm 

   5 -  Plaver Arena 4.8 cm 

   6 -  Placa de guix laminat 1.8 cm 

   7 -  Pintura plàstica --- 

Gruix total: 28.6 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 0.40 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 255.92 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 239.00 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 49.2(-1; -5) dB 

Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han estimat 
mitjançant lleis de massa obtingudes extrapolant el catàleg 
d'elements constructius. 

Protecció front al soroll 

Millora de l'índex global de reducció acústica del revestiment, ΔR: 10 
dBA 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 240 
 
 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara Superfície total 8.56 m² 
 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara, compost de: FULLA PRINCIPAL: fulla de 20 cm d'espessor 
de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, rebuda amb morter de ciment M-7,5; 
AÏLLAMENT ENTRE MUNTANTS: aïllament format per panell autoportant de llana mineral Arena d'alta 
densitat, Plaver Arena "ISOVER", de 40 mm d'espessor; EXTRADOSSAT: extradossat autoportant lliure, 
sistema Placo Hydro "PLACO", realitzat amb una placa de guix laminat H1, Placomarine PPM 18 "PLACO", 
cargolada directament a una estructura autoportant de perfils metàl·lics formada per canals R 48 "PLACO" 
i muntants M 48 "PLACO", i un gruix total de 66 mm. 

 

 

Llistat de capes: 

   1 -  Pintura plàstica --- 

   2 -  Arrebossat de ciment 1 cm 

   3 -  Fàbrica de bloc de formigó buit 20 cm 

   4 -  Separació 1 cm 

   5 -  Plaver Arena 4.8 cm 

   6 -  Placa de guix laminat 1.8 cm 

   7 -  Enrajolat amb rajoles ceràmiques, col·locades amb 
adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci 

0.5 cm 

Gruix total: 29.1 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 0.40 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 267.42 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 239.00 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 49.2(-1; -5) dB 

Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han estimat 
mitjançant lleis de massa obtingudes extrapolant el catàleg 
d'elements constructius. 

Protecció front al soroll 

Millora de l'índex global de reducció acústica del revestiment, ΔR: 10 
dBA 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 240 
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Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara Superfície total 16.10 m² 
 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara, compost de: FULLA PRINCIPAL: fulla de 15 cm d'espessor 
de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, rebuda amb morter de ciment M-7,5; 
AÏLLAMENT ENTRE MUNTANTS: aïllament format per panell autoportant de llana mineral Arena d'alta 
densitat, Plaver Arena "ISOVER", de 40 mm d'espessor; EXTRADOSSAT: extradossat autoportant lliure, 
sistema Placo Hydro "PLACO", realitzat amb una placa de guix laminat H1, Placomarine PPM 15 "PLACO", 
cargolada directament a una estructura autoportant de perfils metàl·lics formada per canals R 48 "PLACO" 
i muntants M 48 "PLACO", i un gruix total de 63 mm. 

 

 

Llistat de capes: 

   1 -  Pintura plàstica --- 

   2 -  Arrebossat de ciment 1 cm 

   3 -  Fàbrica de bloc de formigó buit 15 cm 

   4 -  Separació 1 cm 

   5 -  Plaver Arena 4.8 cm 

   6 -  Placa de guix laminat 1.5 cm 

   7 -  Pintura plàstica --- 

Gruix total: 23.3 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 0.41 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 210.42 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 196.00 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 46.1(-1; -4) dB 

Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han estimat 
mitjançant lleis de massa obtingudes extrapolant el catàleg 
d'elements constructius. 

Protecció front al soroll 

Millora de l'índex global de reducció acústica del revestiment, ΔR: 12 
dBA 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 180 
 
 

Totxana cantell 10cm Superfície total 67.11 m² 
 

 

 

Llistat de capes: 

   1 -  Enrajolat amb rajoles ceràmiques, col·locades amb 
adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci 

0.5 cm 

   2 -  Arrebossat de ciment 1 cm 

   3 -  Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 10 cm 

   4 -  Arrebossat de ciment 1 cm 

   5 -  Enrajolat amb rajoles ceràmiques, col·locades amb 
adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci 

0.5 cm 

Gruix total: 13 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 1.67 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 154.00 kg/m² Protecció front al soroll 

Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 42.3(-1; -4) dB 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap 
 
 

Façana ventilada dins passadís Superfície total 8.84 m² 
 

Per al CYPE es considera envà interior 
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Llistat de capes: 

   1 -  Enrajolat amb rajoles ceràmiques, col·locades amb 
adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci 

0.5 cm 

   2 -  Arrebossat de ciment 1 cm 

   3 -  BH convencional espesor 200 mm 20 cm 

   4 -  PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [ 0.028 
W/[mK]] 

4 cm 

   5 -  Cambra d'aire sense ventilar 5 cm 

   6 -  Plaqueta o baldosa cerámica 4 cm 

Gruix total: 34.5 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 0.40 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 284.30 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 282.50 kg/m² 

Protecció front al soroll 

Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 52.0(-1; -6) dB 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap 
 
 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara Superfície total 3.82 m² 
 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara, compost de: FULLA PRINCIPAL: fulla de 20 cm d'espessor 
de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, rebuda amb morter de ciment M-7,5; 
AÏLLAMENT ENTRE MUNTANTS: aïllament format per panell autoportant de llana mineral Arena d'alta 
densitat, Plaver Arena "ISOVER", de 40 mm d'espessor; EXTRADOSSAT: extradossat autoportant lliure, 
sistema Placo Hydro "PLACO", realitzat amb una placa de guix laminat H1, Placomarine PPM 18 "PLACO", 
cargolada directament a una estructura autoportant de perfils metàl·lics formada per canals R 48 "PLACO" 
i muntants M 48 "PLACO", i un gruix total de 66 mm. 

 

 

Llistat de capes: 

   1 -  Fàbrica de bloc de formigó buit 20 cm 

   2 -  Separació 1 cm 

   3 -  Plaver Arena 4.8 cm 

   4 -  Placa de guix laminat 1.8 cm 

   5 -  Pintura plàstica --- 

Gruix total: 27.6 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 0.41 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 236.92 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 220.00 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 49.2(-1; -5) dB 

Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han estimat 
mitjançant lleis de massa obtingudes extrapolant el catàleg 
d'elements constructius. 

Protecció front al soroll 

Millora de l'índex global de reducció acústica del revestiment, ΔR: 10 
dBA 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 240 
 
 

Envà d'una fulla, per a revestir Superfície total 11.91 m² 
 

Fulla de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, rebuda amb morter 
de ciment M-7,5. 
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Llistat de capes: 

   1 -  Enrajolat amb rajoles ceràmiques, col·locades amb 
adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci 

0.5 cm 

   2 -  Arrebossat de ciment 1 cm 

   3 -  Fàbrica de bloc de formigó buit 20 cm 

   4 -  Arrebossat i guarnit de guix 1.5 cm 

   5 -  Pintura plàstica --- 

Gruix total: 23 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 1.64 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 267.75 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 50.2(-1; -5) dB 

Protecció front al soroll 

Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han estimat 
mitjançant lleis de massa obtingudes extrapolant el catàleg 
d'elements constructius. 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 240 
 
 

Envà d'una fulla, per a revestir Superfície total 61.69 m² 
 

Fulla de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, rebuda amb morter 
de ciment M-7,5. 

 

 

Llistat de capes: 

   1 -  Enrajolat amb rajoles ceràmiques, col·locades amb 
adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci 

0.5 cm 

   2 -  Arrebossat de ciment 1 cm 

   3 -  Fàbrica de bloc de formigó buit 20 cm 

   4 -  Arrebossat de ciment 1 cm 

   5 -  Enrajolat amb rajoles ceràmiques, col·locades amb 
adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci 

0.5 cm 

Gruix total: 23 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 1.69 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 281.00 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 50.2(-1; -5) dB 

Protecció front al soroll 

Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han estimat 
mitjançant lleis de massa obtingudes extrapolant el catàleg 
d'elements constructius. 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 240 
 
 

Façana ventilada dins passadís Superfície total 12.21 m² 
 

Per al CYPE es considera envà interior 
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Llistat de capes: 

   1 -  BH convencional espesor 200 mm 20 cm 

   2 -  PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [ 0.028 
W/[mK]] 

4 cm 

   3 -  Cambra d'aire sense ventilar 5 cm 

   4 -  Plaqueta o baldosa cerámica 4 cm 

   5 -  Arrebossat de ciment 1 cm 

   6 -  Enrajolat amb rajoles ceràmiques, col·locades amb 
adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci 

0.5 cm 

Gruix total: 34.5 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 0.40 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 284.30 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 282.50 kg/m² 

Protecció front al soroll 

Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 52.0(-1; -6) dB 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap 
 
 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara Superfície total 7.47 m² 
 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara, compost de: FULLA PRINCIPAL: fulla de 20 cm d'espessor 
de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, rebuda amb morter de ciment M-7,5; 
AÏLLAMENT ENTRE MUNTANTS: aïllament format per panell autoportant de llana mineral Arena d'alta 
densitat, Plaver Arena "ISOVER", de 40 mm d'espessor; EXTRADOSSAT: extradossat autoportant lliure, 
sistema Placo Hydro "PLACO", realitzat amb una placa de guix laminat H1, Placomarine PPM 18 "PLACO", 
cargolada directament a una estructura autoportant de perfils metàl·lics formada per canals R 48 "PLACO" 
i muntants M 48 "PLACO", i un gruix total de 66 mm. 

 

 

Llistat de capes: 

   1 -  Fàbrica de bloc de formigó buit 20 cm 

   2 -  Separació 1 cm 

   3 -  Plaver Arena 4.8 cm 

   4 -  Placa de guix laminat 1.8 cm 

   5 -  Enrajolat amb rajoles ceràmiques, col·locades amb 
adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci 

0.5 cm 

Gruix total: 28.1 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 0.40 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 248.42 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 220.00 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 49.2(-1; -5) dB 

Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han estimat 
mitjançant lleis de massa obtingudes extrapolant el catàleg 
d'elements constructius. 

Protecció front al soroll 

Millora de l'índex global de reducció acústica del revestiment, ΔR: 10 
dBA 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 240 
 
 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara Superfície total 82.07 m² 
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Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara, compost de: FULLA PRINCIPAL: fulla de 7 cm d'espessor 
de fàbrica, de maó ceràmic buit (súper mascletó), per revestir, rebuda amb goma d'enganxar de cola 
preparada i guix de qualitat B1, amb banda elàstica en les unions amb altres elements constructius, de 
banda flexible de polietilè reticulat de cel·la tancada, de 10 mm d'espessor; AÏLLAMENT ENTRE 
MUNTANTS: aïllament format per panell autoportant de llana mineral Arena d'alta densitat, Plaver Arena 
"ISOVER", de 40 mm d'espessor; EXTRADOSSAT: extradossat autoportant lliure, sistema Placo Hydro 
"PLACO", realitzat amb una placa de guix laminat H1, Placomarine PPM 15 "PLACO", cargolada directament 
a una estructura autoportant de perfils metàl·lics formada per canals R 48 "PLACO" i muntants M 48 
"PLACO", i un gruix total de 63 mm. 

 

 

Llistat de capes: 

   1 -  Enrajolat amb rajoles ceràmiques, col·locades amb 
adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci 

0.5 cm 

   2 -  Arrebossat de ciment 1 cm 

   3 -  Fàbrica de maó ceràmic buit (súper mascletó) (B) 7 cm 

   4 -  Separació 1 cm 

   5 -  Plaver Arena 4.8 cm 

   6 -  Placa de guix laminat 1.5 cm 

Gruix total: 15.8 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 0.39 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 89.02 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 74.60 kg/m² 

Recolzada en bandes elàstiques (B) 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 35.3(-1; -1) dB 

Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han estimat 
mitjançant lleis de massa obtingudes extrapolant el catàleg 
d'elements constructius. 

Protecció front al soroll 

Millora de l'índex global de reducció acústica del revestiment, ΔR: 17 
dBA 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap 
 
 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara Superfície total 7.37 m² 
 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara, compost de: FULLA PRINCIPAL: fulla de 20 cm d'espessor 
de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, rebuda amb morter de ciment M-7,5; 
AÏLLAMENT ENTRE MUNTANTS: aïllament format per panell autoportant de llana mineral Arena d'alta 
densitat, Plaver Arena "ISOVER", de 40 mm d'espessor; EXTRADOSSAT: extradossat autoportant lliure, 
sistema Placo Hydro "PLACO", realitzat amb una placa de guix laminat H1, Placomarine PPM 18 "PLACO", 
cargolada directament a una estructura autoportant de perfils metàl·lics formada per canals R 48 "PLACO" 
i muntants M 48 "PLACO", i un gruix total de 66 mm. 

 

 

Llistat de capes: 

   1 -  Enrajolat amb rajoles ceràmiques, col·locades amb 
adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci 

0.5 cm 

   2 -  Arrebossat de ciment 1 cm 

   3 -  Fàbrica de bloc de formigó buit 20 cm 

   4 -  Separació 1 cm 

   5 -  Plaver Arena 4.8 cm 

   6 -  Placa de guix laminat 1.8 cm 

Gruix total: 29.1 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 0.40 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 267.42 kg/m² Protecció front al soroll 

Massa superficial de l'element base: 250.50 kg/m² 
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Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 49.2(-1; -5) dB 

Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han estimat 
mitjançant lleis de massa obtingudes extrapolant el catàleg 
d'elements constructius. 
Millora de l'índex global de reducció acústica del revestiment, ΔR: 10 
dBA 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 240 
 
 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara Superfície total 9.90 m² 
 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara, compost de: FULLA PRINCIPAL: fulla de 20 cm d'espessor 
de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, rebuda amb morter de ciment M-7,5; 
AÏLLAMENT ENTRE MUNTANTS: aïllament format per panell autoportant de llana mineral Arena d'alta 
densitat, Plaver Arena "ISOVER", de 40 mm d'espessor; EXTRADOSSAT: extradossat autoportant lliure, 
sistema Placo Hydro "PLACO", realitzat amb una placa de guix laminat H1, Placomarine PPM 18 "PLACO", 
cargolada directament a una estructura autoportant de perfils metàl·lics formada per canals R 48 "PLACO" 
i muntants M 48 "PLACO", i un gruix total de 66 mm. 

 

 

Llistat de capes: 

   1 -  Fàbrica de bloc de formigó buit 20 cm 

   2 -  Separació 1 cm 

   3 -  Plaver Arena 4.8 cm 

   4 -  Placa de guix laminat 1.8 cm 

Gruix total: 27.6 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 0.41 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 236.92 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 220.00 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 48.2(-1; -5) dB 

Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han estimat 
mitjançant lleis de massa obtingudes extrapolant el catàleg 
d'elements constructius. 

Protecció front al soroll 

Millora de l'índex global de reducció acústica del revestiment, ΔR: 11 
dBA 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 240 
 
 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara Superfície total 3.04 m² 
 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara, compost de: FULLA PRINCIPAL: fulla de 7 cm d'espessor 
de fàbrica, de maó ceràmic buit (súper mascletó), per revestir, rebuda amb goma d'enganxar de cola 
preparada i guix de qualitat B1, amb banda elàstica en les unions amb altres elements constructius, de 
banda flexible de polietilè reticulat de cel·la tancada, de 10 mm d'espessor; AÏLLAMENT ENTRE 
MUNTANTS: aïllament format per panell autoportant de llana mineral Arena d'alta densitat, Plaver Arena 
"ISOVER", de 40 mm d'espessor; EXTRADOSSAT: extradossat autoportant lliure, sistema Placo Hydro 
"PLACO", realitzat amb una placa de guix laminat H1, Placomarine PPM 15 "PLACO", cargolada directament 
a una estructura autoportant de perfils metàl·lics formada per canals R 48 "PLACO" i muntants M 48 
"PLACO", i un gruix total de 63 mm. 
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Llistat de capes: 

   1 -  Fàbrica de maó ceràmic buit (súper mascletó) (B) 7 cm 

   2 -  Separació 1 cm 

   3 -  Plaver Arena 4.8 cm 

   4 -  Placa de guix laminat 1.5 cm 

Gruix total: 14.3 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 0.39 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 58.52 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 31.9(-1; -1) dB 

Protecció front al soroll 

Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han estimat 
mitjançant lleis de massa obtingudes extrapolant el catàleg 
d'elements constructius. 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap 
 
 

Envà 7 Superfície total 18.06 m² 
 

 

 

Llistat de capes: 

   1 -  Tabicón de LH doble Gran Formato 60 mm < E < 90 
mm 

7 cm 

Gruix total: 7 cm 
 
 

Limitació de la demanda energètica Um: 1.46 kcal/(h·m²°C) 

Massa superficial: 44.10 kg/m² Protecció front al soroll 

Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 33.3(-1; -1) dB 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap 
 

2.1.2.- Buits verticals interiors 
 

P5 i P6 
 

Porta doble acer galvanitzat 

Dimensions Ample x Alt: 150 x 210 cm nº uts: 1 

Transmitància tèrmica, U: 0.86 kcal/(h·m²°C)  Caracterització tèrmica 

Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)  
 
 

Porta de pas interior, de fusta 
 

Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa de tauler aglomerat, de faig vaporitzat; amb 
ferraments de penjar i de tanca. 

Dimensions Ample x Alt: 82.5 x 203 cm nº uts: 6 

Transmitància tèrmica, U: 1.74 kcal/(h·m²°C)  Caracterització tèrmica 

Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)  

Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 31 (-1;-2) dB  Caracterització acústica 

Absorció, α500Hz = 0.06; α1000Hz = 0.08; α2000Hz = 0.10  
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Resistència al foc EI2 120  
 

3.- MATERIALS 
Capes 

Material e ρ λ RT Cp μ 

Arrebossat de ciment 1 1900 1.118 0.0089 238.846 10 

Arrebossat i guarnit de guix 1.5 1150 0.49 0.0306 238.846 6 

BH convencional espesor 200 mm 20 860 0.794 0.252 238.846 10 

Capa de grava 10 1950 1.72 0.0581 250.788 50 
Enrajolat amb rajoles ceràmiques, col·locades amb adhesiu de ciment d'ús 
exclusiu per a interiors, Ci 0.5 2300 1.118 0.0045 200.631 100000 

Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres de porcellana 1 2500 1.978 0.0051 238.846 30 

Film de polietilè 0.02 920 0.284 0.0007 525.461 100000 

Formació de pendents amb formigó cel·lular 10 600 0.155 0.646 238.846 6 

Fàbrica de bloc de formigó buit 15 1180 0.658 0.2279 238.846 10 

Fàbrica de bloc de formigó buit 20 1100 0.761 0.2628 238.846 10 

Fàbrica de maó ceràmic buit (súper mascletó) 7 630 0.182 0.3837 238.846 10 

Geotèxtil de polièster Danofelt PY 150 (150 g/m²) "DANOSA" 0.19 78.9 0.033 0.0581 238.846 1 

Geotèxtil de polièster Danofelt PY 200 (200 g/m²) "DANOSA" 0.21 95.2 0.033 0.0643 238.846 1 
Impermeabilització asfàltica monocapa adherida Esterdan 40 P Elast 
"DANOSA" 0.36 1100 0.198 0.0182 238.846 50000 

Llosa massissa 15 cm 15 2500 2.15 0.0698 238.846 80 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido d >2000 5 2100 1.548 0.0323 238.846 10 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido d >2000 7 2100 1.548 0.0452 238.846 10 

Paviment de goma 3 1200 0.146 0.2052 334.384 100000 

Placa de guix laminat 1.5 833.333 0.215 0.0698 238.846 10 

Placa de guix laminat 1.8 833.333 0.215 0.0837 238.846 10 

Plaqueta o baldosa cerámica 4 2000 0.86 0.0465 191.077 30 

Plaver Arena 4.8 40 0.029 1.6416 238.846 1 

Poliestirè 4 38 0.029 1.368 238.846 100 

Poliestirè extrusor Danopren 80 "DANOSA" 8 38 0.031 2.584 238.846 100 

Poliuretà projectat 4 35 0.03 1.3289 238.846 100 

PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [ 0.028 W/[mK]] 4 45 0.024 1.6611 238.846 60 
Revestiment de placa de ceràmica extrusora Favemanc "GRES DE LA 
MANCHA" 4 2400 0.86 0.0465 191.077 30 

Solera de formigó armat 15 2500 1.978 0.0758 238.846 80 

Solera de formigó armat 23 2500 1.978 0.1163 238.846 80 

Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 10 930 0.371 0.2692 238.846 10 

Tabicón de LH doble Gran Formato 60 mm < E < 90 mm 7 630 0.182 0.3839 238.846 10 

Abreviatures utilitzades 

e Gruix (cm) RT Resistència tèrmica (m²·h·°C/kcal) 

ρ Densitat (kg/m³) Cp Calor específic (cal/kg·°C) 

λ Conductivitat térmica (kcal/(h m°C)) μ Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ()  
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2.5. SISTEMES DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS. 
 

A SUBMINISTRAMENT D’AIGUA FREDA I CALENTA (ACS) 
La instal·lació s’executarà d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 “Subministrament d’aigua”. 
La captació es realitza d’un pou existent a la finca i que actualment abasteix a la zona esportiva. 
El projecte contempla un tractament amb clor per tal de potabilitzar l’aigua. 

 
Disseny i posada en obra. 
La instal·lació connectarà amb la instal·lació existent. 
El tub d’alimentació anirà soterrat fins arribar a l’edifici. 
La instal·lació anirà per sota del sostre quedant vista. 
Es contempla la instal·lació interior d’aigua fins als punts de consum i la instal·lació de vàlvules 
mescladores termostàtiques per regulació de temperatura en compliment de la normativa.  
Les derivacions fins a cada aparell es muntaran superficialment i en el darrer tram vertical fins arribar a 
l’element quedaran cobertes per un caixó metàl·lic d’acer inoxidable de secció rectangular de 40x80 mm. 
El disseny de la instal·lació permetrà la purga manual de la mateixa. 
També es disposaran claus de tall individual als diferents punts de consum. 

 
Materials i equips. 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a l’apartat 6 “Productes de la construcció“ del 
DB HS-4 del CTE i altres especificacions que li siguin d’aplicació.  
La instal·lació per la distribució de l’aigua freda, calenta i retorn es preveu amb tubs de policlorur de vinil 
clorat (PVC-C) i PN6. 
L’aïllament tèrmic de les canonades es farà amb espuma elastomèrica basada en el cautxú sintètic, tipus 
Armaflex XG. 
Els aparells sanitaris que s’utilitzaran es defineixen a l’apartat 2.7 EQUIPAMENTS. 
Les cisternes dels inodors seran amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible. Les 
aixetes dels bidets, aigüeres, equips de dutxa i rentamans estaran dissenyats per estalviar aigua o 
disposaran un mecanisme economitzador i disposaran de distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la 
Generalitat de Catalunya. A les cambres humides es disposaran claus de pas que permetin sectoritzar 
cada estança. 

 
Dimensionat. 
La instal·lació de fontaneria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als aparells i equips 
sanitaris, prenent com a referència els valors de la taula 4.2 i 4.3 que figura al DB-HS4 del CTE i que són 
els següents: 
 

Taula 4.2 Diàmetres mínims de derivacions als aparells. 
Diàmetre nominal del ramal d’enllaç 

Aparell o punt de consum Tub d’acer Tub de coure o 
plàstic (mm) 

Rentamans 1/2 12 
Lavabo, bidet 1/2 12 
Dutxa 1/2 12 
Inodor amb fluxor 1 – 1 1/2 25-40 
Urinari amb aixeta 
temporitzada 

1/2 12 

Aigüera domèstica 1/2 12 
Abocador 3/4 20 

 
 

Taula 4.3 Diàmetres mínims d’alimentació. 
Diàmetre nominal del tub d’alimentació 

Tram considerat Acer Coure o plàstic 
(mm) 

Alimentació a cambra humida: 
bany, lavabo, cuina. 3/4 20 

Alimentació a derivació 
particular: Vivenda, 
apartament, local comercial. 

3/4 20 

Columna (muntant o baixant) 3/4 20 
Distribuïdor principal 1 25 
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< 50kW 3/4 20 
50-250 kW 1/2 12 
250-500 kW 1 – 1 1/2 25-40 

Alimentació 
equips de 
climatització > 500 kW 1/2 12 

 
El dimensionat de la xarxa d’aigua calenta és el mateix que figura a les anteriors taules. 
La xarxa de retorn es realitzarà d’acord amb els valors de la taula 4.4 que figura al DB-HS4 del CTE i que 
és la següent: 
 

Taula 4.4. relació entre el diàmetre del tub i cabal recirculat d’ACS 
Diàmetre nominal del tub Cabal recirculat (l/h) 
 ½ 140 
¾ 300 
1 600 
1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 
2 3.300 

 
Els aïllaments tèrmics dels conductes, d’acord amb el procediment simplificat de dimensionat del RITE, 
adopten els gruixos que figuren a les taules de la IT 1.2.4.2.1.2. 
Els trams inferiors a 5 mts de longitud que arriben fins al punt terminal i conductes de diàmetre exterior 
igual o inferior a 20 mm encastats a la paret o al terra o instal·lat s en canaletes interiors, podrà ser de 10 
mm. 
En el plànol de instal·lacions figura l’esquema de la instal·lació i el seu dimensionat.  
 

B PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
La producció d’ACS pels vestidors i resta d’estances es farà mitjançant equips Viessmann Vitocal 161. Es 
tracta d’un acumulador de 300 L activat mitjançant compressor (mateix sistema que les bombes de calor), 
de manera que es pot produir ACS amb una gran eficàcia energètica i amb l’estalvi que això suposa.  
Es contempla la instal·lació de 2 dipòsits Vitocal, un per abastir cada vestidor. Això és necessari per l’alta 
simultaneïtat i consum que demanen aquest tipus d’equipaments.  
Addicionalment, dos del dipòsits (els que més consum tenen), aniran recolzats per un sistema solar 
Viessmann. Cadascun d’aquests dipòsits comptarà amb dos col·lectors solars Viessmann Vitosol 200 i els 
seus accessoris corresponents per poder produir ACS d’una manera més econòmica encara. 
La instal·lació es completarà amb material hidràulic i equips de seguretat per a la sala de màquines (vasos 
de expansió, vàlvules de seguretat ACS, etc). 
 

C INCORPORACIÓ D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA PER PRODUCCIÓ D’A.C.S. 
L’àmbit, característiques generals i exigències dels sistemes de ventilació s’indiquen a la Memòria 
Descriptiva, punt 1.3.5. PREVISIONS DE CAIRE TÈCNIC 
 
Disseny, posada en obra, materials i equips. 
La instal·lació respon a un esquema de captació solar i acumulació centralitzada.  
Sobre la teulada de l’edifici es col·locaran dos captadors solars plans agrupats. 
Com a protecció contra els sobreescalfaments s’ha previst un vas d’expansió i un dissipador de calor.  
 
Materials i equips. 
Els components de la instal·lació compliran les condicions establertes a l’apartat 3 del CTE DB HE 4 i al 
RITE 08, així com a la resta de reglamentació aplicable.  
Els captadors solars seran plans de la casa Viessmann, Vitosol 200F, 2 conjunts de 2 panells, amb 
accessoris i material d’instal·lació per connexió dels panells fins a la sala de màquines i líquid solar. 
Material hidràulic i equips de seguretat per la sala de màquines (vasos de expansió, vàlvules de seguretat, 
etc).  
 
Dimensionat  
La instal·lació s’ha dimensionat perquè garanteixi una contribució solar mínima (CS) del 30% de la 
demanda d’energia anual necessària per a la producció d’ACS, en base als paràmetres més restrictius 
entre els establerts pel DB-HE 4 del CTE i el Decret 21/2006 de criteris ambientals d’ecoeficiència en els 
edificis. 
Les dades més significatives són les següents: 
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D EVACUACIÓ D’AIGÜES. 
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS5 mitjançant el compliment 
del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües” i les especificacions del “Reglament dels Serveis 
Públics de Sanejament” (D. 130/2003). 
El traçat, característiques i dimensionat s’indica en plànols. 
 
Disseny i posada en obra. 
L’abocament d’aigües residuals es farà a través de l’actual sistema de tractament d’aigües residuals situat 
a prop dels actuals vestidors. 
Les aigües plujanes es condueixen directament fins a llera pública. 
Totes les aigües s’evacuen per gravetat. 
 
Elements de la instal·lació de la xarxa. 
Els rentamans, piques i boneres disposaran de tancament hidràulic. 
El desguàs de piques i rentamans tindran una pendent entre el 2’5 i 5 %. 
 
Materials. 
Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als baixants, petita evacuació 
i ventilació; i tub de PVC a pressió per als col·lectors horitzontals. Les unions i elements especials es 
resolen amb peces de PVC del mateix sistema amb unions encolades i amb junta de goma en trams de 
baixants i col·lectors. 
Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 Productes de la construcció del DB HS 4. 
  
Dimensionat. 
Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en condicions 
segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües. 
Les dimensions figuren en el plànol de sanejament i s’han obtingut d’acord amb les taules que figuren a la 
Secció HS 5 del DB HS del CTE i als càlculs efectuats. 

 
 
 

E SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC I INSTAL·LACIÓ D’IL·LUMINACIÓ. 
 
SUBMINISTRAMENT D’ELECTRICITAT. 
La instal·lació de subministrament elèctric s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic  de 
Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost). 
 

EDIFICI CTE D. 21/2006 Ecoeficiència 

Nombre d’usuaris  64 p 64 p 

Demanda diària d’ACS a 60ºC 64 p x 22 l/p = 1.408 l/dia 64 p x 22 l/p = 1.408 l/dia 

Demanda anual d’ACS a 60ºC 4.206’44 l/any 3.926’01 l/any 

Demanda energètica anual 29.709,46 kWh/any 29.709,46 kWh/any 

Zona climàtica II II 

Contribució solar mínima 
exigible 30% 30% 

Superfície útil de captació del 
projecte  12’00 m2 
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Potencia total prevista. 
La previsió de càrregues s’estableix segons el que s’indica en la ITC-BT-10 i en la ITC-BT-25. 
El grau d’electrificació de serà elevat, amb una potència elèctrica instal·lada de 26’61 kW a 230 V i la de 
càlcul 18’95 kW. 
 
Dimensionat de la instal·lació. 
D’acord amb el REBT cal redactar un Projecte elèctric al tractar-se d’un edifici de pública concurrència. 
El projecte proposa una instal·lació orientativa que permet garantir la implantació de la instal·lació i el seu 
pressupost. 
S’adjunta fitxa justificativa.  
 
Disseny i posada en obra. 
Caixa General de Protecció (CGP). 
Les caixes generals de protecció (CGP) allotgen els elements de protecció de les línies generals 
d’alimentació. 
Es preveu mantenir la CGP existent. 
 
Derivacions individuals. 
Les derivacions individuals enllacen cada comptador amb el seu corresponent quadre general de 
comandament i protecció. 
Per a subministraments monofàsics estaran formades per un conductor de fase, un conductor de neutre i 
un de protecció, i per a subministraments trifàsics per tres conductors de fase, un de neutre i un de 
protecció. 
Els conductors de protecció estaran integrats en les seves derivacions individuals i connectats als 
embarrats dels mòduls de protecció de cadascuna de les centralitzacions de comptadors dels edificis. Des 
d’aquests, a través dels punts de posada a terra, quedaran connectats a la xarxa enregistrable de terra de 
l’edifici. 
Característiques: 
 

- Instal·lació sota tub. Ø mín. 32 mm. 
- Tub de reserva: No cal. 
- Cablejat de coure 450/750V, no propagadors d’incendis i amb emissió de fums i opacitat reduïda. 
- Secció mínima 6 mm2 (polars, neutre i protecció) i 1’5 mm2 fil de comandament. 
- Caiguda de tensió: Únic usuari: 1’5 %. 

 
Quadre de comandament i protecció. 
Situat el més a prop de l’accés als vestidors i a una alçada del terra compresa entre 1’4 i 2’0 mts. 
Grau de protecció IP 30 - IK 07. 
El quadre no serà accessible al públic. 
Mecanismes: 
 

- ICP. Interruptor de control de potencia. 
- IGA. Interruptor general automàtic de tall omnipolar. 
- ID. Interruptor diferencial. 
- Cn. Dispositius de tall omnipolar per a cada circuit. 

 
Els aparells receptors que consumeixin més de 16 Ampers s’alimentaran directament des del quadre 
principal o secundari. A prop de cada un dels interruptors del quadre es col·locarà una laca identificadora 
del circuit al que es vincula. 
 
Instal·lació de presa de terra. 
Elèctrodes a utilitzar: Conductor de coure nu (25 mm2), barres i/o platines. 
Dimensionat de l’elèctrode: La seva resistència de terra no superarà les següents tensions de contacte: 

- 24 V en local o emplaçament conductor 
- 50 V en els demés casos. 

 
Conductors de protecció: 

 
Secció dels conductors de 
fase de la instal·lació 
S(mm2) 

Secció mínima dels 
conductors de protecció Sp 
(mm2) 

S ≤ 16 Sp = S 
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16 < S ≤ 35 
> 35 

Sp  = 16 
Sp = S/2 

 
Instal·lacions interiors o receptores. 
Conductors:  De coure aïllats. 
Seccions:  Necessàries per a garantir caigudes de tensió inferiors a : 
   
  3 % tensió nominal per a línies d’enllumenat. 
  5 % tensió nominal per a altres usos. 
 
Intensitats màximes: Segons valors Taula 1 de la IBT-19. 
  Equilibrat de càrregues entre fases. 
 
Conductors de protecció: 

 
Secció dels conductors de 

fase de la instal·lació 
S(mm2) 

Secció mínima dels 
conductors de protecció Sp 

(mm2) 
S ≤ 16 

16 < S ≤ 35 
> 35 

S (*) 
16 
S/2 

(*) Amb un mínim de: 
- 2’5 mm2 si els conductors de protecció no formen part de la canalització 
d’alimentació i tenen una protecció mecànica. 
- 4 mm2 si els conductors de protecció no formen part de la canalització 
d’alimentació i no tenen una protecció mecànica. 

 
Materials i equips. 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i 
altres especificacions que li siguin d’aplicació. 
Conductors aïllats, de tensió assignada no inferior a 450/750 V, col·locats sota tub o canals protectores, 
preferentment encastats i en especial en zones accessibles al públic. 
Conductors rígids aïilats, de tensió assignada no inferior a 0’6/1 kV, armats, col·locats directament damunt 
les parets. 
El cablejat elèctric a utilitzar en les instal·lacions de tipus general i en el connexionat interior de quadres 
elèctrics seran no propagadors de l’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. 
 
 
INSTAL·LACIÓ D’IL·LUMINACIÓ I ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA. 
La instal·lació d’il·luminació s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic  de Baixa Tensió i 
les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost), es consideren els 
requisits definits al CTE (R.D. RD 314/2006) i al DB SU-4 “Seguretat enfront el risc causat per a 
il·luminació inadequada”. El DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació” no és 
d’aplicació. 
Es col·locarà enllumenat d’emergència en cada vestidor, en la sala de reunions, en el magatzem (per 
facilitar l’evacuació del bar), en els serveis higiènics (porta de sortida), en la infermeria, en la sala de 
màquines i en els recorreguts d’evacuació fins a l’espai exterior, d’acord amb el que estableix el DB SU 
4.2.1. 
 
Disseny i posada en obra 
La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, mantenint les distàncies 
de seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment. 
En zones de circulació exterior s’instal·laran llumeneres que proporcionin una luminància de 20 lux com a 
mínim i en zones interiors de 100 lux, mesurada a nivell de terra, d’acord amb el que determina el DB SUA. 
Nivell mitjà d’il·luminació dels vestidors, serveis i dutxes no serà inferior a 150 lux, amb una uniformitat de 
0’50. 
Els graus mínims de protecció de les llumeneres seran: 

 
Interiors encastades:  IP20. 
Interiors superficials: IP20 
Interiors locals humits: IP54 
Exteriors a sopluig: IP50 
Exteriors exposats: IP65 
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El valor d’eficiència energètica de la instal·lació límit serà de 3’5. 
Els aparells d’enllumenat d’emergència tindran una autonomia d’1h, com a mínim, i portaran un pilot 
indicador del seu correcte funcionament.   
 
Materials i equips. 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i 
altres especificacions que li siguin d’aplicació.  
Les llumeneres hauran de ser estanques en zones humides. 
 

F INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 
El disseny, l’execució i les característiques del seus materials, components i equips compliran allò que 
estableix el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, en les seves disposicions 
complementàries i en qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació, donant compliment a 
l’exigència bàsica SI 4 mitjançant l’aplicació del DB SI 4. 
Les instal·lacions manuals disposaran d’enllumenat d’emergència i rètols de senyalització. 
A continuació s’exposen les principals característiques de les instal·lacions. La ubicació dels elements i 
dels components corresponents s’indica en els plànols. 
 
Instal·lacions de PCI: 
Equips i sistemes: 

- Extintors portàtils: 
De pols polivalent i eficàcia 21A – 113B.  
Estaran fabricats segons la norma UNE-EN 3  i disposaran de marcatge CE. 
Es col·locaran sobre suports verticals de manera que la part superior de l’extintor quedi, com a màxim, a 1,70 m del 
terra. 
Disposaran de senyalització fotoluminiscent segons UNE 23035-4:1999 amb rètols de 210 x 210 mm i seran visibles 
en cas de fallada de l’enllumenat general amb l’enllumenat d’emergència. 
 

- Detecció automàtica d’incendi. 
  No cal. 
 

- Control de fums de l’incendi: 
  No cal. 
 

G RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS. 
D’acord amb el que determina el DB HS 2 per aquets tipus d’edifici cal fer un estudi específic. 

 
Valoració dels residus. 
En base a l’ús esportiu de l’edifici i a les característiques dels diferents espais es considera que es 
generaran els següents tipus de residus: 
 

- Vestidors:   Rebuig i envasos lleugers. 
- Infermeria:  Rebuig. 
- Sala reunions: Paper i cartró. 
- Bar:  Vidre, paper i cartró, envasos lleugers i rebuig. 

 
 

Sistema de recollida i freqüència. 
Les fraccions de residus es recullen de forma centralitzada per mitjà de contenidors a situar al costat de la 
porta d’accés principal situada a la costat de la caseta de bombeig. 
El servei municipal recull els residus amb les següents freqüències: 

 
 - Vidre    1 cop per setmana 
 - Envasos  lleugers   1 cop per setmana 
 - Rebuig    1 cop per setmana 
 

Magatzem de contenidors i espai de reserva 
Els contenidors que satisfan les necessitats d’emmagatzematge durant una setmana tenen una capacitat de 120 l cada 
un d’ells i aniran equipats amb rodes per facilitar el seu trasllat. 
Estaran ubicats en armaris situats a l’entrada de l’edifici essent la superfície mínima necessària de 1’20 m2. 
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El Bar disposarà de contenidors propis atès que el seu manteniment es preveu sigui independent. Les fraccions a 
discriminar seran: vidre (verd); rebuig (marró) i envases lleugers (groc). La capacitat de cada un serà de 120 l i aniran 
equipats amb rodes 
 
Espais d’emmagatzament immediat. 
Es preveu la neteja diària de les diferents estances, de dilluns a divendres. Per tant, s’estima que cal disposar dels 
següents recipients de residus: 

 
Vestidors:   1 cubell de 20 l. per a envasos lleugers (groc) 
   1 cubell de 20 l. per a rebuig (marró) 
Infermeria:  1 cubell de 10 l. per a rebuig (marró) 
Sala de reunions:  1 cubell de 10 l. per a rebuig (marró) 

 
 

2.6. EQUIPAMENTS. 

A SANITARIS. 
Inodors de porcellana sanitària blanca. Tapa i protector. 
Rentamans de porcellana sanitària blanca, amb aixetes temporitzades. 
Urinaris de porcellana sanitària blanca. 
Pica d’acer inoxidable de dos cubetes i aixeta automescladora. 
Portarotllos de paper higiènic. 
Tovallolers de sabó en vestidor d’àrbitres.. 
Dispensadors de sabó en vestidor d’àrbitres. 
Aixetes temporitzades per a dutxes. 
Ruixadors superficials antivandàlics de llautó cromat. 
 

B MOBILIARI. 
Banc mural composat per llistons de fusta vernissada de pi, estructura d’acer ancorada a parament. 
Prestatge mural composat per llistons de fusta vernissada de pi, estructura d’acer ancorada a parament. 
Penjadors d’acer inoxidable clavats damunt panell fenòlic. 
Taquilles modulars de tauler fenòlic HPL, de color en vestidor d’àrbitres. 
Mampares de separació en dutxes, de tauler fenòlic de color i elements de fixació d’acer inoxidable. 
Taulell de granit nacional de 2 cms de gruix. 
Moble farmaciola a l’infermeria. 
Equip per a minusvàlids composat per barres fixa i abatible i seient abatible. 
 
 
 

2.7. URBANITZACIÓ. CONDICIONAMENTS D’ESPAIS EXTERIORS. 

A SERVEIS URBANS. 
 
ABASTAMENT D’AIGUA. 
Caldrà realitzar una rasa per soterrar el tub d’alimentació, de PE de Ø 90 mm., des de la font de captació. 
Instal·lació d’equip de potabilització. 
Grup de pressió compost per dues bombes centrífugues electròniques multietapes. 
 
SANEJAMENT. 
Caldrà realitzar una rasa per soterrar els tubs emissaris d’aigües negres i plujanes, de PVC i de Ø 250 mm 
i 300 mm respectivament. Aquest conductes arribaran un fins al dipòsit de tractament i l’altre fins a l’actual 
arqueta de recollida d’aigües de drenatge del camp de futbol. 
 
 
ENERGIA ELÈCTRICA. 
Caldrà realitzar una rasa per soterrar la derivació individual des de comptador fins al quadre de protecció i 
comandament. El cable serà de conductors de coure 2x50+1G25 mm2. 
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ENLLUMENAT EXTERIOR 
No es preveu 
 

B PAVIMENTS EXTERIORS 
Es conformarà una vorera a tot vol de l’edifici de formigó armat, de 15 cms de gruix, amb formigó HA-
25/P/20/IIa i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6 mm i també l’accés als vestidors des de el camp de joc. 
La solera s’executarà damunt una capa d’emmacat de grava de 20 cms de gruix. 
 
 

C ARBRAT I VEGETACIÓ 
No es preveu 
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3. ACOMPLIMENT DEL CTE. 

3.1. FUNCIONALITAT 

A UTILITZACIÓ ACCESSIBILITAT. (SUA1) 
El compliment d’aquesta secció del CTE queda justificat amb el disseny dels diferents elements 
constructius i amb les característiques dels materials triats, reflectits en el títol segon de la memòria 
(MEMÒRIA CONSTRUCTIVA) i en els diferents plànols. 
 

B SEGURETAT FRONT EL RISC D’IMPACTE O ENGANXADA. (SUA2) 
El compliment d’aquesta secció del CTE queda justificat amb el disseny dels diferents elements constructius i 
amb les característiques dels materials triats, reflectits en el títol segon de la memòria (MEMÒRIA 
CONSTRUCTIVA) i en els diferents plànols. 
 

C SEGURETAT FRONT EL RISC D’IMMOBILITZACIÓ EN RECINTES TANCATS. (SUA3) 
Les portes amb dispositius de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema d’obertura des de l’exterior 
que permeti desblocar el mecanisme. 
 

D SEGURETAT FRONT EL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA. (SUA4) 
S’acompleix amb el CTE assolint els següents valors: 
En zones de circulació exterior s’instal·laran llumeneres que proporcionin una luminància de 20 lux com a 
mínim i en zones interiors de 100 lux, mesurada a nivell de terra, d’acord amb el que determina el DB SUA. 
Nivell mitjà d’il·luminació dels vestidors, serveis i dutxes no serà inferior a 150 lux, amb una uniformitat de 
0’50. 
En un Annex s’adjunta l’estudi lumínic de l’enllumenat d’emergència. 
 

E SEGURETAT FRONT EL RISC CAUSAT PER SITUACIONS D’ALTA OCUPACIÓ. (SUA5) 
Aquesta secció del CTE afecta a les grades d’estadis, pavellons poliesportius, centres de reunió, altres edificis 
d’ús cultural, etc. Cap d’aquests actuacions formen part d’aquest Projecte. 
 

F SEGURETAT FRONT EL RISC D’OFEGAMENT. (SUA6) 
Aquesta secció del CTE afecta a les construcció de piscines, pous i dipòsits. Cap d’aquests actuacions 
formen part d’aquest Projecte. 
 

G SEGURETAT FRONT EL RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT. (SUA7) 
L’edifici objecte del projecte es troba fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta secció del CTE. 
 

H SEGURETAT FRONT EL RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ D’UN LLAMP. (SUA8) 
L’edifici preveu la instal·lació d’un parallamps. 
 
A continuació s’adjunten fitxes justificatives: 
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1.- PROCEDIMENT DE VERIFICACIÓ
Serà necessaria la instal·lació d'un sistema de protecció contra el raig quan la freqüència esperada
d'impactes (Ne) sigui major que el risc admissible (Na), excepte quan l'eficiència 'E' estigui compresa entre
0 i 0.8.

1.1.- Càlcul de la freqüència esperada d'impactes (Ne)

sent

Ng: Densitat d'impactes sobre el terreny (impactes/any,km²).

Ae: Superfície de captura equivalent de l'edifici aïllat en m².

C1: Coeficient relacionat amb l'entorn.

Ng (Amer) = 4.00 impactes/any,km²

Ae = 1953.33 m²

C1 (aïllat) = 1.00

Ne = 0.0078 impactes/any

1.2.- Càlcul del risc admissible (Na)

sent

C2: Coeficient en funció del tipus de construcció.

C3: Coeficient en funció del contingut de l'edifici.

C4: Coeficient en funció de l'ús de l'edifici.

C5: Coeficient en funció de la necessitat de continuïtat en les activitats que es desenvolupen en l'edifici.

C2 (estructura de formigó/coberta de formigó) = 1.00

C3 (altres continguts) = 1.00

C4 (publica concurrència, sanitari, comercial, docent) = 3.00

C5 (edificis la deterioració dels quals pugui interrompre un servei imprescindible (hospitals, bombers, etc.)
o pugui ocasionar un impacte ambiental greu) = 5.00

Na = 0.0004 impactes/any

1.3.- Verificació
Altura de d'edifici = 3.2 m <= 43.0 m

Ne = 0.0078 > Na = 0.0004 impactes/any

ÉS NECESSARI INSTAL·LAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP

2.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

2.1.- NivelL de protecció
Conforme a l'establert en l'apartat anterior, es determina que és necessari disposar una instal·lació de
protecció contra el llamp. El valor mínim de l'eficiència 'E' d'aquesta instal·lació es determina mitjançant la
següent fórmula:

Na = 0.0004 impactes/any

Ne = 0.0078 impactes/any

E = 0.953
Com: 

0.95 <= 0.953 < 0.98
NivelL de protecció: II

EXIGÈNCIA BÀSICA SUA 8: SEGURETAT DAVANT DEL RISC CAUSAT PER L'ACCIÓ DEL LLAMP
0497_2014-01-03_Instal Data: 18/01/14

Pàgina 2
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3.2. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
L’objectiu del requisit bàsic "Seguretat en cas d’incendi" consisteix en reduir a límits acceptables el risc 
que els usuaris d’un edifici pateixin danys derivats d’un incendi d’origen accidental, com a conseqüència 
de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment. 
 
Per satisfer aquest objectiu, l’edifici es projecta i es construirà per a que, en cas d’incendi, s’acompleixin 
les exigències bàsiques que s’estableixen en els apartats següents. L’edific s’haurà de mantenir i utilitzar 
de forma que no s’alterin les seves característiques. 
 
El document bàsic DB-SI especifica paràmetres objectius i procediments el compliment dels quals 
assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat propis del 
requisit bàsic de seguretat en cas d'incendi, excepte en el cas dels edificis, establiments i zones d’ús 
industrial als que els sigui d'aplicació el "Reglament de seguretat contra incendis en els establiments 
industrials ", en els quals les exigències bàsiques es compleixen mitjançant aquesta aplicació. 
 

A PROPAGACIÓ INTERIOR (SI1) 
Es limitarà el risc de propagació de l'incendi per l’interior de l’edifici. 
Ús de l’edifici:  Pública concurrència. 
Altres usos:  No. 
Instal·lació automàtica d’extinció: No. 
 
Sectors d’incendis: 

a) Condicions de compartimentació: 
o Espai únic. Superfície sector: ≤ 2.500 m2. 

 
b) Resistència al foc d’elements que delimiten sectors d’incendis:  

o Únic sector. 
 
Locals i zones de risc especial: 
D’acord amb la classificació que figura a la taula 2.1. del DB SI 1 no hi ha cap local o zona que s’hagi de 
considerar com de risc especial. 
 
Espais ocults . Passos d’instal·lacions: 
No es preveuen. 
 
Reacció al foc d’elements constructius, decoratius i de mobiliari: 

a) Elements constructius: 
 Sostres i parets Terres 
Zones ocupables C-s1,d0 EFL 
Passadissos i escales protegides - - - - 
Aparcaments i locals de ris especial. - - - - 
Espais ocults estancs, o no essent estancs amb instal·lacions que 
puguin ser inici de foc. 

- - - - 

 
b) Tancaments tèxtils: 

No es preveuen. 
 

c) Elements decoratius i mobiliari: 
No es preveuen materials tèxtils ni entapissats. 

 

B PROPAGACIÓ EXTERIOR (SI2) 
Es limitarà el risc de propagació de l'incendi per l’exterior, tant en l’edifici considerat com a altres edificis. 
 
Mitgeres i façanes: 

a) Mitgeres: No hi han. 
b) Façanes: EI60. 
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Coberta: 
a) Resistència la foc mínima:  REI 60 
b) Elements amb EI < 60:   No. 

 

C EVACUACIÓ OCUPANTS (SI3) 
L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats perquè els ocupants puguin abandonar-lo o 
aconseguir un lloc segur dins del mateix en condicions de seguretat. 
 
Compatibilitat dels elements d’evacuació: 
Les sortides i els recorreguts d’evacuació previstos no generen incompatibilitats. 
 
Ocupació: 
 Vestidors (2 m2/pers.):    49 p. (97’39 m2)  

Sales de reunió (2 m2/pers.):  14 p. (27’83 m2) 
Vestíbuls (2 m2/pers.):   13 p. (24’77 m2) 
TOTAL:    76 p. 

 
Sortides i recorreguts d’evacuació: 
 Orígens d’evacuació:  Accés a cada estança. 

Nº de sortides de cada estança: 1 
Nº sortides de planta:  1 
Nº sortides d’edifici:  1 (Coincideix amb la sortida de planta). 
Recorregut d’evacuació màx.: 25 mts. 

 
Dimensions dels medis d’evacuació: 

Portes de sortida:  ≥ 0’80 mts. 
Passadissos:   ≥ 1’00 mts. 

 
Protecció de les escales: 
Edifici sense escales d’evacuació. 
 
Portes en recorreguts d’evacuació: 
No cal la seva instal·lació. 
El projecte contempla el tancament de l’accés als vestidors i altres peces auxiliars mitjançant una porta 
metàl·lica enrotllable. Aquesta disposarà d’un sistema de tancament que no estarà en funcionament mentre 
hi hagi activitat a les zones a evacuar. 
Un cop finalitzada l’activitat la porta es podrà tancar en clau, d’acord amb el que determina el punt 6 de la 
secció SI 3 del Document basic SI del Codi tècnic de l’edificació. 
 
Senyalització dels medi d’evacuació: 
La sortida de l’edifici tindrà un rètol que posarà “SALIDA”. 
Es disposaran senyals indicadores de direcció davant de cada porta d’accés a vestidors o estances. 
Les senyals seran fotoluminiscents i hauran de complir amb allò establert a les normes UNE 23035-1:2003, 
UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-3:2003. 
 
Control del fum d’incendi: 
No es preceptiu. 
 
Evacuació de persones amb discapacitat: 
Els recorreguts són accessibles. 
 

D INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS (SI4) 
L'edifici disposarà dels equips i instal·lacions adequats per fer possible la detecció, el control i l’extinció de 
l’incendi, així com la transmissió de l’alarma als ocupants. 
 
Dotació de instal·lacions de protecció contra incendis: 
 Extintors: 1 de 21A-113B (6 Kg). Senyalització visible permanentment. 
 Hidrant exterior: No cal. 
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Boca d’incendi equipada (BIE): No cal 
Columna seca: No cal. 
Sistema d’alarma: No cal. 
Sistema de detecció d’incendi: No cal. 
Enllumenat d’emergència: Sí. (Veure Secció 3.1.4 d’aquesta memòria) 

 

E INTERVENCIÓ DE BOMBERS (SI5) 
Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d’extinció d’incendis. 
 
Condicions d’aproximació i entorn: 
a) Aproximació als edificis: 

o Amplada mínima lliure:   ≥ 3’5 mts. 
o Alçada mín. lliure o gàlib:  ≥ 4’5 mts. 
o Capacitat portant del vial d’aprox.: 20 kN/m2 

 
b) Entorn dels edificis: 

o Hi ha un espai de maniobra apte per a l’actuació dels bombers, lliure de mobiliari, arbrat, enjardinament, 
fites o d’altres obstacles. 

o La façana quedarà lliure de cablejat elèctric que dificulti l’accés dels bombers. 
o Les tapes d’arquetes de registre de dimensions superiors a 0’15 m x 0’15 m tindran una resistència al 

punxonament de 100 kN damunt una superfície de 20 cms de diàmetre i s’hauran d’ajustar a les 
especificacions de la norma UNE-EN 124:1995. 

o Hi haurà una franja de 25 mts. d’amplada al voltant de l’edifici lliure de vegetació i arbusts, amb un camí de 
5 mts. d’amplada dins la franja. 

o L’accés es pot produir des de dues vies alternatives. 
 
Accessibilitat per façana: 
L’alçada de l’edifici és inferior a 9 mts. No cal preveure obertures de façana que permetin l’accés del servei d’extinció 
d’incendis. 
 

F RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA (SI6) 
L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin 
complir les anteriors exigències bàsiques. 
 
Elements estructurals principals: 
a) Resistència al foc soterrani: 

Sostres, pilars i murs: - - 
b) Resistència al foc resta plantes: 

Sostres, pilars i murs: R 90 
Cobertes lleugeres: R 30    

c) En zones de risc especial: 
Sense zones de risc especial. 

 
Elements estructurals secundaris: 
Sense especificacions preceptives. 

  
Verificacions: 
Veure Annex “MEMÒRIA DE COMPROVACIÓ DE RESISTÈNCIA AL FOC” 

  
 

3.3. SEGURETAT ESTRUCTURAL 

A ACCIONS CONSIDERADES 
 

Càrregues permanents (G) 

Pesos propis: 
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Elements constructius superficials kN/m2 
Cel-ras 0’20 
Panells policarbonat compacte 3 mm + perfileria alumimi 0’02 
Plaques ceràmiques 300x1000x28 (revestiment façana) 0’70 
 
Elements estructurals kN/m2 
Sostre (coberta) 3’106 
 

 
 
 

Càrregues Variables (Q) 
 

a) Sobrecàrregues d’ús: 
 

 
Categoria d’ús 

 
Subcategories d’ús  

Càrrega 
uniforme* 
(kN/m2) 

Càrrega 
concentrada* 

(kN) 
A1 Habitatges  2.0 2.0  

A 
 
Zones residencials A2 Trasters i magatzem 

 d’escombraries 3.0 2.0 

D Zones comercials D1 Locals comercials 5.0 4.0 
E Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total < 30 kN) 2.0 2 x 10.0 * 
F Cobertes transitables accessibles només privadament  2.0 ** 2.0 

G Cobertes accessibles 
només per a conservació  G1 Cobertes amb inclinació < 20º  1.0 2.0 

 
*  En el cas E (zones de trànsit i d’aparcament) les dues càrregues concentrades s’apliquen simultàniament amb la 

càrrega uniforme i separades 1.80 m. En la resta de casos l’aplicació de la càrrega uniforme i de la càrrega 
concentrada es fa de manera independent i no simultània.  

** Es considera convenient augmentar la càrrega uniforme establerta en el DB SE AE de 1 kN/m2 a 2 kN/m2 
 

Reducció de sobrecàrregues: no s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements 
estructurals, ni verticals ni horitzontals. 

 
b) Acció del vent: 

Segons CTE SE-AE. 
 

c) Accions tèrmiques 
No s’han considerat efectes tèrmics en l’estructura. 

 
d) Accions accidentals. 

 
o Sisme:  

L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és ab/g = 0’09 i l’edifici es classifica com d’importància 
moderada. En aquest cas és d’aplicació la norma NCSE-02 (Apartat 1.2.3). 

 Veure Annex  “JUSTIFICACIÓ DE L’ACCIÓ SÍSMICA” 
 
 

Materials: kN/m3 
Formigó armat 25’0 
Formigó en massa 23’0 
Morter de ciment 19’0 
Morter de pendents d’àrids lleugers   9’0 
Totxo calat 15’0 
Totxana 12’0 
Bloc de formigó buit 17’5 
Acer estructural 78’5 
Fusta 53’0 
  
Revestiments: kN/m2 
Enguixat  0’15 
Arrebossat 0’20 
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o Incendi: 

El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats proposats pel DB SI, 
concretament segons els annexes C i D.  
Amb aquests mètodes simplificats no es necessari tenir en compte les accions indirectes derivades de 
l’incendi i per tant les accions aplicades en cas d’incendi són les mateixes que en situació permanent 
afectades amb els coeficients de simultaneïtat i de seguretat aplicables en la situació extraordinària d’incendi 
i que s’especifiquen a l’apartat “Resistència i estabilitat” de la secció “3.3.3 ESTRUCTURA” d’aquesta 
memòria. 
En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels bombers. 
La justificació de la resistència al foc de l’estructura es troba a l’Annex “MEMÒRIA DE COMPROVACIÓ DE 
RESISTÈNCIA AL FOC” 

 
o Impactes de vehicles: 

No es considera l’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici atès que el CTE no ho prescriu i tampoc ho 
estableix cap ordenança municipal. 
 

 

B FONAMENTS 
L’àmbit dels fonaments, la seva descripció així com els requisits que s’han de complimentar ja han quedat 
especificats a la memòria descriptiva. 

Resistència i estabilitat. 
Pel dimensionat dels fonaments s’ha considerat les reaccions obtingudes en els nusos corresponents 
segons el procés de càlcul general de l’estructura. 
Els coeficients de seguritat empleats en el càlcul de la fonamentació s’ajusten a les prescripcions del DB 
SE C i són els que figuren a la taula 2.1 del DB SE-C; essent: 
 

γR : coeficient parcial per a la resistència del terreny 
 γM : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny 
 γE : coeficient parcial per a l’efecte de les accions 
 γF : coeficient parcial per a les acciones 
 

Aptitud al servei. 
Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C. L’assentament 
es limita a 2’5 cms. 
 
Durabilitat. 
Classificació d’exposició segons EHE-08 (Apartat 8.2.3): IIa 
Exposició específica segons EHE-08 (Apartat 8.2.3): Cap. 
Recobriments (Apartat 37.2.4):  
 

- Sabates: 
o Damunt 10 cm de formigó de neteja: rnom = 35 mm 
o Cares laterals formigonades contra el terreny: rnom = 70 mm 
o Cares laterals encofrades: rnom = 35 mm 

 
- Bigues centradores i de lligat: 

o Damunt 10 cm de formigó de neteja: rnom = 35 mm 
o Cares laterals formigonades contra el terreny: rnom = 70 mm 
o Cares laterals encofrades: rnom = 35 mm 

 
Materials. 
Les característiques del terreny ja s’han descrit en el Capítol 2. 
Els materials que composen els elements de fonamentació i contenció, en funció de l’exposició a l’ambient 
de l’estructura i amb el càlcul estructural serà: 
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 ELEMENTS DE FORMIGÓ ARMAT (EHE-08) QUADRE DE 
CARACTERÍSTIQUES Sabates      

FORMIGÓ 

Tipificació 
HA-
25/B/20/IIa     

Resistència Característica als 28 
dies:  fck (N/mm2) 25     

Tipus de ciments (RC-08) 
CEM II 42,5 R 
UNE-EN 197-
1:2000 

    

Tipus d’ambient (agressivitat) IIa     

Màxima relació aigua / ciment (A/C) 0’60     

Quantitat mínima de ciment (kp/m3) 275     

Gruix màxim de l’àrid (mm) 20     

Consistència del formigó TOVA     

Assentament Con d’ Abrams (cm) 6 ÷ 9     

Sistema de compactació vibrat     

Coeficient de Minoració γc 1’5     

Resistència de càlcul del formigó:   
fcd  (N/mm2) 16’66     

ACER 

 
Barres 

Designació B 500 SD     

 
Límit 
Elàstic 
(N/mm2) 

500     

Coeficient de Minoració γs 1’15     

Resistència de càlcul de l’acero 
(barres):  fyd  (N/mm2) 435     

Malles 
electro-soldades 

Designació B 500T     

 Límit Elàstic 
(N/mm2) 500     

OBSERVACIONS: 
El desencofrant a utilitzar serà d’origen vegetal. 

 
El nivell de control serà: 

 Resistència del formigó: ESTADÍSTIC. 
 Execució:  NORMAL 

 
Coeficients parcials de seguretat dels materials pels Estats Límit Últims (*) 

Situació de projecte Formigó γc Acer d’armar γs 

Persistent o transitòria 1.5 1.15 

Accidental 1.3 1.0 

 (*) Els valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a las desviacions geomètriques 
màximes definides en el punt 5.1.1 pel que fa a l’acer i en el 5.3.d) pel que fa a les seccions de formigó de l’annex 11 de la 
EHE-08 

Pels Estats Límit de Servei els  coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer tenen el valor igual a 
la unitat. 
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Geometria. 
Com a valor de càlcul de les seccions s’han adoptat els valors nominals definits en el plànols de projecte i 
en relació a les toleràncies d’execució en general s’estarà en allò que disposa l’annex 11 de l’EHE, 
juntament amb les limitacions que s’estableixen en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 
Mètode de càlcul. 
a) Descripció del problema a resoldre. 

Els fonaments s’han resolt amb sabates corregudes de formigó armat. 
El càlcul dels fonaments s’ha realitzat amb un programa informàtic. El programa resol el càlcul i 
dimensionat dels fonaments superficials de formigó armat, sotmesos a esforços verticals transmesos 
pels pilars. S’obtenen les dimensions en planta, el cantell i les seves armadures segons una direcció 
ortogonal respecte dels pòrtics principals. Així mateix, el programa ofereix el dimensionat de les bigues 
centradores i la sortida gràfica dels plànols amb el dimensionat i les armadures que es deuen disposar.  

 
Dades del programa: 
CYPECAD 
Versió: 2013.o. 
Empresa: Cype Ingenieros S.A.   (Alacant) 

 
b) Descripció de l’anàlisi efectuat. 

El càlcul de la fonamentació s’ha realitzat segons les indicacions de la Instrucció EHE, Article 59. 
 

c) Comportament elàstic del terreny. 
Es considera la fonamentació recolzada damunt un sòl elàstic (mètode del coeficient de balast), 
d’acord amb el model de Winkler, basat en una constant de proporcionalitat entre forces i 
desplaçaments, de valor el coeficient de balast. La validesa d’aquesta hipòtesi es aplicable a sols 
homogenis. 

 
d) Mètode de càlcul. 

Com a mètode de càlcul es fa servir el mètode dels Estats Límit Últims, d’acord amb l’Article 13 de la 
EHE. Les comprovacions que es realitzen durant el procés de càlcul són les que es descriuen a 
continuació: 

 
Estat límit de la Tensió: Es consideren totes les accions amb els seus valors característics. Pel càlcul de les 
tensions sobre el terreny es considera com pes propi de les sabates el valor de G= 2.5 Tn/m3. 
Estat límit d’Equilibri: El programa analitza l’ equilibri de la llosa tenint en compte quin és l’ origen de la 
carrega, que pot ser de tipus permanent o variable.  A més, es considera si l’ efecte de la mateixa es 
favorable o desfavorable. 
Estat límit d’esgotament de seccions: En el cas de sabates flexibles i d’acord amb lo indicat per la EHE, en 
el seu Article 59, es realitza el càlcul a flexió en la secció de referència S1. 
 

La capacitat mecànica s’obté mitjançant el Mètode de la Paràbola-Rectangle. Per això, es disposa el 
diàmetre i la separació de barres d’ acord amb una taula predefinida. 
L’armadura es determina en cada direcció ortogonal i es distribueix uniformement. 
Per últim es comprova a punxonament segons l’Article 46 de la EHE. També es comprova a tallant en 
la secció de referència S2. En cas de no complir les limitacions establertes s’augmenta el canto de la 
sabata. 

 
e) Característiques del terreny. 

Veure Secció “2.2.1 DESCRIPCIÓ DEL TERRENY” 
 

f) Normes que afecten a l’estructura. 
o Accions. 

Pel càlcul de les sol·licitacions, s’han considerat, com accions característiques, les establertes al CTE DB 
SE-AE i  la NCSE-02. Els seus valors s’inclouen en l’Annex E 1. 

 
o Terreny. 

Per a l’estimació de les pressions admissibles sobre el terreny i les empentes produïdes per aquest sobre 
els fonaments, s’ha seguit l’especificat al DB-SE-C. 

o Ciment. 
Els ciments que s’empraran en l’execució dels elements estructurals compliran l’especificat en la 
"Instrucción para la recepción de cementos RC-03". 
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o Formigó. 
El disseny i el càlcul de la fonamentació i l’estructura s’ajusten en tot moment a l’establert en 
les normes EHE i EFHE, i la seva construcció es realitzarà d’acord amb l’especificat en 
ambdues normes. 

 
g) Assaigs a realitzar. 

Veure a l’Annex F JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88. 

 

C ESTRUCTURA 
L’àmbit de l’estructura, la seva descripció han quedat especificats en el sub-capítol “2.3 SISTEMA ESTRUCTURAL”. 
 
Mètode de càlcul. 
a) Descripció del problema a resoldre. 

El càlcul s’ha realitzat amb programes informàtics de disseny i càlcul d’estructures. El programa arma i 
dimensiona l’estructura amb forjats unidireccionals (llosa de formigó armat, no homogènia, alleugerada 
i armada en una direcció) i lloses massisses per edificis sotmesos a accions verticals i horitzontals. 
Amb ell podem obtenir la sortida gràfica de plànols de dimensions i armat de les plantes, bigues i 
pilars, per plotter, impressora, fitxers DXF, així com llistat de dades i resultats de càlcul. 

 
b) Dades del programa. 

CYPECAD 
Versió: 2013.o. 
Empresa: Cype Ingenieros S.A.   (Alacant) 
Les dimensions entre eixos de nervis, el canto de forjats i la capa de compressió venen definides en 
els plànols que acompanyen el projecte. 

 
c) Normes que afecten a l’estructura. 

Accions. 
Pel càlcul de les sol·licitacions, s’han considerat, com accions característiques, les establertes al CTE DB 
SE-AE i  la NCSE-02. Els seus valors s’inclouen en l’Annex E 1. 

 
Prevenció del foc. 
En el dimensionament de les seccions s’ha tingut en compte l’establert per les normes CTE DB-SI i 
EHE. 
 
Acer laminat. 
L’acer laminat especificat en aquesta estructura compleix el que determina el CTE DB SE-A. El disseny i 
el càlcul dels elements s’ajusten en tot moment a l’establert en l’esmentada norma, així com l’execució 
de la seva construcció . 

 
d) Assaigs a realitzar. 

Veure a l’Annex JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88. 
 

Resistència i estabilitat. 
Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural mitjançant el càlcul pel 
mètode dels Estats Límit: 

 
Estats Límit Últims 
Estat Límit de Servei 
Estat Límit de Durabilitat 
 

Es comprova que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de les 
dades geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la resposta 
estructural no és inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient per 
cadascuna de les situacions de projecte considerades, que són: 

 
- Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura. 
- Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o reparació de 

l’estructura. 
- Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals. 
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Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions  
especificades a l’apartat “ACCIONS CONSIDERADES” d’aquesta Memòria Constructiva amb les 
combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen a continuació. 
Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients 
indicats més endavant al subapartat “Materials”. 

 
• per situacions persistents o transitòries, 
 

i,ki,0
1i

i,Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG ∗ψ∗γ+∗γ+∗γ ∑∑
>≥

 

 
• per situacions extraordinàries, 
 

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qdj,k
1j

j,G QQAG ∗ψ∗γ+∗ψ∗γ++∗γ ∑∑
>≥

 

 
Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit Últims 
s’ajusten als especificats en el DB SE  i complementàriament en la EHE i són els següents: 
 

 
 

E
l
s
 
v
a
l
o
r
s 
 
 

Els coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els següents: 
 

Coeficients de simultaneïtat Categoria 
0ψ  1ψ  2ψ  

Sobrecàrrega superficial d’ús  
Zones residencials A 0’7 0’5 0’3 
Zones comercials D 0’7 0’7 0’6 
Zones de tràfic i aparcament vehicles lleugers (pes total < 30 kN) E 0’7 0’7 0’6 
Cobertes transitables F 0’7 0’5 0.’6 
Cobertes accessibles només per a conservació G 0’0 0’0 0’0 
Neu 
per alçades ≤ 1000 m  0’5 0’2 0’0 
Vent  0’6 0’5 0’0 
Accions variables del terreny  0’7 0’7  0’7 

 
Aptitud al servei. 
S’ha verificat que per les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte de les accions no arriba al valor 
límit admissible de deformació establert a tal efecte i que, seguint les prescripcions del DB SE, en 
aquest cas són els següents: 

 
- Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta: 

Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes. 
Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes. 
Fletxa < 1/300 en la resta dels casos. 

 
- Limitacions dels desplaçaments horitzontals: 

desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici 
desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles  

 
Vibracions i Fatiga. 

Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions en Estats Límit Últims 
Situació persistent/transitòria Situació extraordinària Tipus de   

verificació 
Tipus d’ acció 

Permanent: 

desfavorable favorable desfavorable favorable 

Pes propi, pes del terreny 1’35 0’80 1’00 1’00 
Empentes del terreny 1’35 0’70 1’00 1’00 

Resistència 

Variable 1’50 0’00 1’00 0’00 
  

Permanent: 
    

Pes propi, pes del terreny 1’10 0’90 1’00 1’00 
Empentes del terreny 1’35 0’80 1’00 1’00 

Estabilitat 

Variable 1’50 0’00 1’00 0’00 
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Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el col·lapse 
de l’estructura i per tant no resulta necessari fer aquest tipus de comprovació. 
Pel que fa a la fatiga no resulta necessari comprovar aquest estat límit en l’estructura general de 
l’edifici. 

 
Durabilitat. 
Segons la classificació d’exposició ambiental de la EHE, s’ha dividit l’estructura en els següents grups 
d’ambients comuns per tal de dur a terme una gestió coherent de l’execució de l’obra (Taules 8.2.2 i 
8.2.3 de la EHE): 

 
a) Elements estructurals de formigó armat: 

No es projecten. 
 

b) Elements estructurals d’acer: 
 

Elements  Tipus d’ambient Tipus de protecció 
Pilars interiors: Tubs quadrats 
Pilars exteriors:Tubs rodons 
Perfils coberta: IPN 

C2 - baixa 
Dues capes d’imprimació i dues capes de 
pintura d’acabat per una durabilitat esperada 
Alta (H) segons UNE-EN ISO 12944-1 

 
c) Elements estructurals d’obra de fàbrica: 

 
Elements  Tipus d’ambient Restriccions 
Bloc de formigó amb ciment CEM III i IV Sense restriccions 

Morters CEM I amb plastificant. M5 Sense restriccions 

Elements d’enllaç: Acer austenític 

IIa 

Sense restriccions 

 
Armadures. 
D’acer al carbono galvanitzat (capa mínima de zinc de 900 g/m2). 
Separació armadura a cara exterior: 20 mm 
Recobriments mínims:   2 mm  

 
Materials. 

 
a) Fàbrica de bloc de formigó de morter de ciment. 
 

Resistència característica a compressió: R5 (5 N/mm2) 
Absorció d’aigua per capilaritat 120 g/m2 s 0’5 
Reacció front el foc A1 
Densitat aparent en sec 1750 kG/m3 

 
b) Elements estructurals d’acer. 

 
Perfils: 
Classe i designació: S275JR 
Límit elàstic (N/mm2): 275 
 
Xapes: 
Classe i dessignació: S275JR 
Límit elàstic (N/mm2): 275 
 
Unions: 
Tipus:   Soldadura: Per arc elèctric amb elèctrodes amb revestiment bàsic. 
 
El nivell de control serà: 

 Resistència del formigó: ESTADÍSTIC. 
 Execució:  NORMAL 

Coeficient de seguretat de l’acer laminat (γM1): 1’05 
 

Geometria. 
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Com a valor de càlcul de les seccions s’han adoptat els valors nominals definits en el plànols de 
projecte i en relació a les toleràncies d’execució en general s’estarà en allò que disposa l’annex 11 de 
l’EHE, juntament amb les limitacions que s’estableixen en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
 

 

3.4. SALUBRITAT 
 
L’objectiu del requisit bàsic "Higiene, salut i protecció del medi ambient", tractat en el CTE sota el terme 
salubritat, pretén reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris, dins dels edificis i en condicions 
normals d’utilització, pateixin molèsties o malalties, així com el risc que els edificis es deteriorin i de que 
deteriorin el medi ambient en el seu entorn immediat, com a conseqüència de les característiques del seu 
projecte, construcció, ús i manteniment. 
Per satisfer aquest objectiu, l’edifici es projecta i es construirà per a que s’acompleixin les exigències 
bàsiques que s’estableixen en els apartats següents. L’edifici s’haurà de mantenir i utilitzar de forma que 
no s’alterin les seves característiques. 
El Document Bàsic "DB HS Salubritat" especifica paràmetres objectius i procediments el compliment 
assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat propis del 
requisit bàsic de salubritat. 
 

A PROTECCIÓ FRONT LA HUMITAT. (HS1) 
El compliment d’aquesta secció del CTE queda justificat amb el disseny dels diferents elements 
constructius i amb les característiques dels materials triats, reflectits en el títol segon de la memòria 
(MEMÒRIA CONSTRUCTIVA) i en els diferents plànols. 
 

B RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS (HS2) 
El compliment d’aquesta secció del CTE queda justificat amb el disseny dels diferents elements 
constructius i amb les característiques dels materials triats, reflectits en el títol segon de la memòria 
(MEMÒRIA CONSTRUCTIVA) i en en concret a l’apartat 2.5.7. 
 

C QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR (HS3) 
La qualitat de l’aire interior queda garantida amb el disseny i distribució de l’edifici, així com amb el tipus de 
instal·lació projectada, amb control de l’aportació i extracció d’aire. 
 

D SUBMINISTRAMENT D’AIGUA (HS4) 
El disseny i dimensionat de la xarxa permet garantir la demanda prevista, que es fixa en 1.340 litres/dia, 
considerant una dotació de 20 l/p. 
 

E EVACUACIÓ D’AIGÜES. (HS5) 
El disseny i dimensionat de la xarxa permet garantir l’evacuació de les aigües negres i de pluja. 
 

75



1.- XARXA D'AIGÜES RESIDUALS
Connexió de servei 1

Xarxa de petita evacuació

Tram
L

(m)
i

(%) UDs
Dmin

(mm)

Càlcul hidràulic

Qb
(l/s)

K Qs
(l/s)

Y/D
(%)

v
(m/s)

Dint

(mm)
Dcom

(mm)

4-5 1.42 5.02 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110

4-6 1.69 2.68 9.00 90 4.23 0.71 2.99 46.35 1.20 84 90

6-7 1.29 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

6-8 0.40 10.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

6-9 0.40 10.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

4-10 4.07 3.71 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40

4-11 1.87 6.76 12.00 90 5.64 0.58 3.26 37.60 1.73 84 90

11-12 0.40 6.23 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

11-13 0.40 6.23 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

11-14 0.55 4.52 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

11-15 1.25 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

19-20 0.43 2.35 12.00 110 5.64 1.00 5.64 49.92 1.34 104 110

20-21 1.24 6.14 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110

20-22 3.80 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40

23-24 0.88 2.68 9.00 90 4.23 0.71 2.99 46.35 1.20 84 90

24-25 0.55 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

24-26 0.39 2.78 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

24-27 0.39 2.78 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

23-28 1.70 2.02 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

19-29 1.86 3.25 9.00 90 4.23 0.71 2.99 43.89 1.29 84 90

29-30 0.40 6.49 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

29-31 0.40 6.49 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

29-32 1.29 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

34-35 0.58 1.99 14.00 110 6.58 0.71 4.65 46.85 1.20 104 110

35-36 1.93 2.00 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110

35-37 1.60 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40

35-38 2.45 4.84 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40

34-39 1.10 11.17 6.00 75 2.82 1.00 2.82 40.07 2.01 69 75

39-40 0.37 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

39-41 0.37 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

44-45 0.99 12.59 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110

46-47 0.86 11.60 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110

46-48 1.22 2.64 18.00 110 8.46 0.71 5.98 49.94 1.42 104 110

48-49 0.60 11.29 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110

48-50 1.90 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40

Abreviatures utilitzades

L Longitud mitja sobre plànols Qs Cabdal amb simultaneïtat (Qb x k)

i Pendent Y/D Nivell d'ompliment

UDs Unitats de desguàs v Velocitat

Dmin Diàmetre interior mínim Dint Diàmetre interior comercial

Qb Cabal brut Dcom Diàmetre comercial

K Coeficient de simultaneïtat

EXIGÈNCIA BÀSICA HS 5: EVACUACIÓ D'AIGÜES
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Xarxa de petita evacuació

Tram
L

(m)
i

(%) UDs
Dmin

(mm)

Càlcul hidràulic

Qb
(l/s)

K Qs
(l/s)

Y/D
(%)

v
(m/s)

Dint

(mm)
Dcom

(mm)

48-51 3.39 2.00 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50

53-54 0.79 13.89 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110

55-56 0.82 19.02 8.00 75 3.76 1.00 3.76 40.54 2.64 69 75

56-57 0.27 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50

56-58 0.27 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50

55-59 1.15 3.66 4.00 75 1.88 1.00 1.88 43.59 1.20 69 75

59-60 1.05 3.66 4.00 75 1.88 1.00 1.88 43.59 1.20 69 75

60-61 0.41 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40

60-62 0.41 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40

42-63 2.62 14.81 - 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

64-65 1.89 3.93 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110

64-66 1.91 2.60 12.00 90 5.64 0.58 3.26 49.13 1.21 84 90

66-67 0.55 4.53 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

66-68 0.40 6.18 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

66-69 0.40 6.18 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

66-70 1.24 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

64-71 1.81 2.68 9.00 90 4.23 0.71 2.99 46.35 1.20 84 90

71-72 0.41 6.30 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

71-73 0.41 6.30 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

71-74 1.29 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

76-77 1.20 3.09 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110

76-78 2.67 3.66 4.00 75 1.88 1.00 1.88 43.59 1.20 69 75

78-79 0.96 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40

78-80 0.64 3.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40

75-81 1.94 5.98 12.00 90 5.64 0.58 3.26 38.87 1.65 84 90

81-82 0.55 4.59 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

81-83 0.40 6.30 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

81-84 0.40 6.30 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

81-85 1.27 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

75-86 1.88 6.15 9.00 75 4.23 0.71 2.99 48.99 1.64 69 75

86-87 0.40 6.43 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

86-88 0.40 6.43 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

86-89 1.28 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50

Abreviatures utilitzades

L Longitud mitja sobre plànols Qs Cabdal amb simultaneïtat (Qb x k)

i Pendent Y/D Nivell d'ompliment

UDs Unitats de desguàs v Velocitat

Dmin Diàmetre interior mínim Dint Diàmetre interior comercial

Qb Cabal brut Dcom Diàmetre comercial

K Coeficient de simultaneïtat

Connexió de servei 1
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Col·lectors

Tram
L

(m)
i

(%) UDs
Dmin

(mm)

Càlcul hidràulic

Qb
(l/s)

K Qs
(l/s)

Y/D
(%)

v
(m/s)

Dint

(mm)
Dcom

(mm)

2-3 5.82 6.84 212.00 160 101.05 0.15 15.50 36.81 2.56 152 160

3-4 2.38 37.98 33.00 110 15.51 0.35 5.48 23.15 3.64 105 110

3-16 5.18 2.00 179.00 160 85.54 0.17 14.55 49.28 1.60 154 160

16-17 5.19 2.00 144.00 160 69.09 0.20 13.57 47.32 1.57 154 160

17-18 5.08 2.00 113.00 160 54.52 0.23 12.48 45.12 1.54 154 160

18-19 1.94 17.23 33.00 110 15.51 0.35 5.48 28.27 2.75 105 110

19-23 0.93 5.55 12.00 110 5.64 0.58 3.26 28.94 1.58 105 110

18-33 9.36 2.00 80.00 160 39.01 0.29 11.46 43.00 1.50 154 160

33-34 1.66 9.03 20.00 110 9.40 0.50 4.70 30.84 2.09 105 110

33-42 4.53 2.00 60.00 160 29.61 0.37 10.81 41.63 1.48 154 160

42-43 7.80 2.00 60.00 160 28.20 0.33 9.40 38.57 1.43 154 160

43-44 0.81 13.28 38.00 160 17.86 0.50 8.93 23.02 2.77 154 160

44-46 1.24 2.00 28.00 160 13.16 0.58 7.60 34.42 1.35 154 160

43-52 4.91 2.00 22.00 160 10.34 0.50 5.17 28.18 1.21 154 160

52-53 1.17 2.00 22.00 110 10.34 0.50 5.17 48.99 1.24 105 110

53-55 1.15 2.59 12.00 110 5.64 0.58 3.26 35.30 1.20 105 110

17-64 1.79 24.94 31.00 110 14.57 0.38 5.51 25.79 3.14 105 110

16-75 1.69 28.26 35.00 110 16.45 0.33 5.48 24.93 3.28 105 110

75-76 1.22 2.00 14.00 110 6.58 0.71 4.65 46.10 1.20 105 110

Abreviatures utilitzades

L Longitud mitja sobre plànols Qs Cabdal amb simultaneïtat (Qb x k)

i Pendent Y/D Nivell d'ompliment

UDs Unitats de desguàs v Velocitat

Dmin Diàmetre interior mínim Dint Diàmetre interior comercial

Qb Cabal brut Dcom Diàmetre comercial

K Coeficient de simultaneïtat

Connexió de servei 1

Pericons

Ref. Ltr
(m)

ic
(%)

Dsort

(mm)
Dimensions comercials

(cm)

16 5.18 2.00 160 100x100x105 cm

17 5.19 2.00 160 80x80x95 cm

18 5.08 2.00 160 70x70x85 cm

33 9.36 2.00 160 70x70x65 cm

Abreviatures utilitzades

Ref. Referència en plans ic Pendent del col·lector

Ltr Longitud entre arquetes Dsort Diàmetre del col·lector de sortida

2.- XARXA D'AIGÜES PLUVIALS
Connexió de servei 1

EXIGÈNCIA BÀSICA HS 5: EVACUACIÓ D'AIGÜES
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Baixants

Ref.
A

(m²)
Dmin

(mm)
I

(mm/h) C
Càlcul hidràulic

Q
(l/s)

f Dint

(mm)
Dcom

(mm)

96-97 35.46 110 135.00 1.00 1.33 0.118 104 110

98-99 86.11 160 135.00 1.00 3.23 0.107 154 160

100-101 64.20 125 135.00 1.00 2.41 0.135 119 125

102-103 65.24 125 135.00 1.00 2.45 0.137 119 125

104-105 95.72 160 135.00 1.00 3.59 0.114 154 160

106-107 50.36 125 135.00 1.00 1.89 0.117 119 125

Abreviatures utilitzades

A Àrea de descàrrega al baixant Q Cabal

Dmin Diàmetre interior mínim f Nivell d'ompliment

I Intensitat pluviomètrica Dint Diàmetre interior comercial

C Coeficient d'escorrentia Dcom Diàmetre comercial

Connexió de servei 1

Col·lectors

Tram
L

(m)
i

(%)
Dmin

(mm)
Qc

(l/s)

Càlcul hidràulic

Y/D
(%)

v
(m/s)

Dint

(mm)
Dcom

(mm)

2-90 3.25 2.00 160 14.89 50.79 1.61 152 160

90-91 10.70 2.00 160 13.00 46.18 1.55 154 160

91-92 10.99 2.00 160 9.41 38.60 1.43 154 160

92-93 3.82 2.00 160 6.97 32.88 1.31 154 160

93-94 10.67 2.18 160 4.56 25.85 1.20 154 160

94-95 11.01 6.13 160 1.33 10.99 1.20 154 160

95-96 3.86 5.33 110 1.33 18.66 1.20 105 110

94-98 4.73 18.61 160 3.23 12.89 2.31 154 160

93-100 4.73 23.51 125 2.41 14.71 2.37 119 125

92-102 3.74 31.83 125 2.45 13.78 2.65 119 125

91-104 3.75 37.62 160 3.59 11.59 3.05 152 160

90-106 3.72 43.59 125 1.89 11.29 2.74 119 125

Abreviatures utilitzades

L Longitud mitja sobre plànols Y/D Nivell d'ompliment

i Pendent v Velocitat

Dmin Diàmetre interior mínim Dint Diàmetre interior comercial

Qc Cabal calculat amb simultaneïtat Dcom Diàmetre comercial

3.- COL·LECTORS MIXTOS
Connexió de servei 1
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Col·lectors

Tram
L

(m)
i

(%) UDs
Dmin

(mm)

Càlcul hidràulic

Qb
(l/s)

K Qs
(l/s)

Y/D
(%)

v
(m/s)

Dint

(mm)
Dcom

(mm)

1-2 3.20 2.65 212.00 160 115.94 0.26 30.39 74.89 2.09 152 160

Abreviatures utilitzades

L Longitud mitja sobre plànols Qs Cabdal amb simultaneïtat (Qb x k)

i Pendent Y/D Nivell d'ompliment

UDs Unitats de desguàs v Velocitat

Dmin Diàmetre interior mínim Dint Diàmetre interior comercial

Qb Cabal brut Dcom Diàmetre comercial

K Coeficient de simultaneïtat

EXIGÈNCIA BÀSICA HS 5: EVACUACIÓ D'AIGÜES
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3.5. PROTECCIÓ FRONT EL SOROLL 
 
L’objectiu del requisit bàsic "Protecció front el soroll" consisteix en limitar, dins dels edificis i en condicions 
normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties que el soroll pugui produir a els usuaris com a 
conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment.  
 
Per satisfer aquest objectiu, l’edifici es projecta i es construirà per a que els elements constructius que 
conformen els recintes tinguin unes característiques acústiques adequades per a reduir la transmissió del 
soroll aeri, del soroll d'impactes i del soroll i vibracions de les instal·lacions pròpies de l'edifici, i per limitar 
el soroll reverberant dels recintes. L’edifici s’haurà de mantenir i utilitzar de forma que no s’alterin les 
seves característiques. 
 
El Document Bàsic "DB HR Protecció enfront del soroll" especifica paràmetres objectius i sistemes de 
verificació el compliment assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims 
de qualitat propis del requisit bàsic de protecció enfront del soroll. 
 
 
A continuació es descriuen els criteris i valors adoptats per satisfer les diferents exigències bàsiques: 
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FITXES JUSTIFICATIVES DE L'OPCIÓ GENERAL D'AÏLLAMENT
ACÚSTIC
Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit d'aïllament acústic,
calculat mitjançant l'opció general de càlcul recollida en el punt 3.1.3 (CTE DB HR), corresponent al model
simplificat per a la transmissió acústica estructural de la UNE EN 12354, parts 1, 2 i 3.

Elements de separació verticals entre:

Recinte emissor Recinte receptor Tipus Característiques
Aïllament acústic

en projecte exigit

Qualsevol recinte no pertanyent

Protegit

Element base   

No procedeix
a la unitat d'ús(1)    

(si els recintes no comparteixen Extradossat
  

portes ni finestres)  

Qualsevol recinte no pertanyent

 

Porta o finestre
No procedeix

a la unitat d'ús(1)  

(si els recintes comparteixen Tancament
No procedeix

portes o finestres)  

De instal·lacions

 

Element base m (kg/m²)= 196.0

DnT,A = 56 dBA ≥ 55 dBA

Envà d'una fulla, amb
extradossat en una cara

RA (dBA)= 45.1

Extradossat

∆RA (dBA)= 12Extradossat autoportant
"PLACO" de plaques de
guix laminat Placomarine

D'activitat

 

Element base   

No procedeix
   

Extradossat
  

 

Qualsevol recinte no pertanyent

Habitable

Element base   

No procedeix
a la unitat d'ús(1)    

(si els recintes no comparteixen Extradossat
  

portes ni finestres)  

Qualsevol recinte no pertanyent

 

Porta o finestre
No procedeix

a la unitat d'ús(1)(2)  

(si els recintes comparteixen Tancament
No procedeix

portes o finestres)  

De instal·lacions

 

Element base m (kg/m²)= 239.0

DnT,A = 52 dBA ≥ 45 dBA

Envà d'una fulla, amb
extradossat en una cara

RA (dBA)= 48.2

Extradossat

∆RA (dBA)= 10Extradossat autoportant
"PLACO" de plaques de
guix laminat Placomarine

De instal·lacions

 

Porta o finestre
No procedeix

(si els recintes  

comparteixen portes Tancament
No procedeix

o finestres)  

D'activitat

 

Element base   

No procedeix
   

Extradossat
  

 

D'activitat (si

 

Porta o finestre
No procedeix

els recintes comparteixen  

portes o finestres) Tancament
No procedeix

 
(1)  Sempre que no sigui recinte d'instal·lacions o recinte d'activitat
(2)  Només en edificis d'ús residencial o sanitari

EXIGÈNCIA BÀSICA HR: PROTECCIÓ FRONT
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Elements de separació horitzontals entre:

Recinte emissor Recinte receptor Tipus Característiques
Aïllament acústic

en projecte exigit

Qualsevol recinte

Protegit

Forjat   

No procedeix

no pertanyent a    

la unitat d'ús(1)   

Sòl flotant   

    

Sostre suspès   

   

De instal·lacions

 

Forjat   

No procedeix

   

Sòl flotant
  

 

Sostre suspès
  

 

 

 

Forjat m (kg/m²)= 575.2

L'nT,w = 59 dB ≤ 60 dB
Solera Ln,w (dB)= 67.4

Sòl flotant ∆Lw (dB)= 0

Sostre suspès ∆Lw (dB)= 0

D'activitat

 

Forjat   

No procedeix

   

  

Sòl flotant   

   

Sostre suspès   

   

Qualsevol recinte

Habitable

Forjat   

No procedeix

no pertanyent a    

la unitat d'ús(1) Sòl flotant
  

 

 Sostre suspès
  

 

De instal·lacions

 

Forjat   

No procedeix

   

Sòl flotant
  

 

Sostre suspès
  

 

 

 

Forjat m (kg/m²)= 575.2

L'nT,w = 58 dB ≤ 60 dB
Solera Ln,w (dB)= 67.4

Sòl flotant ∆Lw (dB)= 0

Sostre suspès ∆Lw (dB)= 0

D'activitat

 

Forjat   

No procedeix

   

  

Sòl flotant   

   

Sostre suspès   

   
(1)  Sempre que no sigui recinte d'instal·lacions o recinte d'activitat

Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior:

Soroll exterior Recinte receptor Tipus
Aïllament acústic

en projecte exigit

EXIGÈNCIA BÀSICA HR: PROTECCIÓ FRONT
AL SOROLL
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Ld = 60 dBA Protegit (Estança)

Part cega:

D2m,nT,Atr = 36 dBA ≥ 30 dBA

Façana ventilada amb plaques ceràmiques

Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava,
impermeabilització mitjançant làmines asfàltiques. (Llosa
massissa) - Arrebossat i guarnit de guix mestrejat

Buits:

Finestra de doble envidriament low.s "unión vidriera
aragonesa", azur.lite color blau 6/12/4 low.s

La taula següent recull la situació exacta en l'edifici de cada recinte receptor, per als valors més
desfavorables d'aïllament acústic calculats (DnT,A, L'nT,w, i D2m,nT,Atr), mostrats en les fitxes justificatives del
compliment dels valors límit d'aïllament acústic impostos en el Document Bàsic CTE DB HR, calculats
mitjançant l'opció general.

Tipus de càlcul Emissor
Recinte receptor

Tipus Planta Nombre del recinte

Soroll aeri interior entre elements De instal·lacions Protegit Planta baixa Sala reunions (Oficines)

de separació verticals De instal·lacions Habitable Planta baixa Àrbitre (Vestidor)

Soroll d'impactes en elements De instal·lacions Protegit Planta baixa Sala reunions (Oficines)

de separació horitzontals De instal·lacions Habitable Planta baixa Àrbitre (Vestidor)

Soroll aeri exterior en façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior Protegit Planta baixa Sala reunions (Oficines)

EXIGÈNCIA BÀSICA HR: PROTECCIÓ FRONT
AL SOROLL
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3.6. ESTALVI D’ENERGIA 
 
L’objectiu del requisit bàsic "Estalvi d'energia" consisteix a aconseguir un ús racional de l' energia necessària 
per a la utilització de l’edifici, reduint a límits sostenibles el seu consum i aconseguir així mateix que una part 
d'aquest consum procedeixi de fonts d'energia renovable, com a conseqüència de les característiques del seu 
projecte, construcció, ús i manteniment.  
Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, construiran, utilitzaran i mantindran de manera que es 
compleixin les exigències bàsiques que s'estableixen en els apartats següents.  
El Document Bàsic "DB HE Estalvi d'energia" especifica paràmetres objectius i procediments el compliment 
assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat propis del 
requisit bàsic d'estalvi d'energia.  
 

A LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA (HE1) 
La demanda energètica es limita en funció del clima de la localitat. 
En fitxa adjunta es relacionen els paràmetres característics que defineixen l’envoltant tèrmic de 
l’edifici. 
A l’Annex de la Memòria s’adjunta justificació de la limitació de la demanada energètica feta amb 
e programa LIDER i també,  

 

B RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES (HE2) 
Les instal·lacions tèrmiques de l’edifici adopten els criteris i prescripcions que figuren en el vigent 
Reglament de instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE). 
 

C EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ (HE3) 
S’adjunta fitxa resum amb les dades obtingudes i que acompleixen amb els requisits del CTE. 
 

D CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA (HE4) 
S’adjunta fitxa resum amb les dades utilitzades per garantir l’eficàcia de les plaques solars. 

 

E CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA (HE5) 
Aquesta exigència no és d’aplicació 

 

85



Fitxes justificatives de l'opció simplificada

Fitxa 1: Càlcul dels paràmetres característics mitjans

ZONA CLIMÀTICA C2 Zona de baixa càrrega interna Zona d'alta càrrega interna

Murs (UMm) i (UTm)
Tipus A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultats

Façana ventilada amb plaques ceràmiques 63.52 0.62 39.44
Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara
- Extradossat autoportant "PLACO" de plaques
de guix laminat Placomarine (b = 0.86)

8.27 0.40 3.34

N

Façana ventilada amb plaques ceràmiques 5.31 0.60 3.21
Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara
- Extradossat autoportant "PLACO" de plaques
de guix laminat Placomarine (b = 0.86)

15.72 0.41 6.48 ∑A = 124.71 m²

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara
- Extradossat autoportant "PLACO" de plaques
de guix laminat Placomarine (b = 0.94)

10.17 0.44 4.49 ∑A · U = 64.23 W/K

Façana ventilada dins passadís (b = 0.83) 11.60 0.39 4.50 UMm = ∑A · U / ∑A = 0.52 W/m²K
Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara
- Extradossat autoportant "PLACO" de plaques
de guix laminat Placomarine (b = 0.52)

7.44 0.24 1.82

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara
- Extradossat autoportant "PLACO" de plaques
de guix laminat Placomarine (b = 0.78)

2.68 0.35 0.94

E

    ∑A = 
    ∑A · U = 
    UMm = ∑A · U / ∑A = 

O

    ∑A = 
    ∑A · U = 
    UMm = ∑A · U / ∑A = 

S

    ∑A = 
    ∑A · U = 
    UMm = ∑A · U / ∑A = 
Façana ventilada dins passadís (b = 0.83) 8.24 0.39 3.20

S
E

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara
- Extradossat autoportant "PLACO" de plaques
de guix laminat Placomarine (b = 0.79)

3.90 0.37 1.45

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara
- Extradossat autoportant "PLACO" de plaques
de guix laminat Placomarine (b = 0.78)

2.68 0.35 0.94 ∑A = 42.43 m²

Façana ventilada amb plaques ceràmiques 19.04 0.61 11.60 ∑A · U = 19.51 W/K
Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara
- Extradossat autoportant "PLACO" de plaques
de guix laminat Placomarine (b = 0.54)

7.24 0.25 1.83 UMm = ∑A · U / ∑A = 0.46 W/m²K

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara
- Extradossat autoportant "PLACO" de plaques
de guix laminat Placomarine (b = 0.79)

1.34 0.36 0.48

S
O

Façana ventilada amb plaques ceràmiques 13.73 0.62 8.45 ∑A = 85.37 m²
Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara
- Extradossat autoportant "PLACO" de plaques
de guix laminat Placomarine (b = 0.78)

55.97 0.35 19.64 ∑A · U = 33.65 W/K

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara
- Extradossat autoportant "PLACO" de plaques
de guix laminat Placomarine (b = 0.79)

15.67 0.36 5.57 UMm = ∑A · U / ∑A = 0.39 W/m²K

EXIGÈNCIA BÀSICA HE 1: LIMITACIÓ DE LA
DEMANDA ENERGÈTICA
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Murs (UMm) i (UTm)
Tipus A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultats

C
-T

E
R     ∑A = 

    ∑A · U = 
    UTm = ∑A · U / ∑A = 

Terres (USm)
Tipus A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultats

Solera - Recrescut morter1. Enrajolat de rajoles
ceràmiques col·locades amb adhesiu (B' = 7.0 m) 201.69 0.27 54.69 ∑A = 201.69 m²

    ∑A · U = 54.69 W/K
    USm = ∑A · U / ∑A = 0.27 W/m²K

Cobertes i lluernes (UCm, FLm)
Tipus A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultats

Arrebossat i guarnit de guix mestrejat - Coberta
plana no transitable, no ventilada, amb grava,
impermeabilització mitjançant làmines asfàltiques.
(Llosa massissa)

201.72 0.31 63.54 ∑A = 201.72 m²

    ∑A · U = 63.54 W/K
    UCm = ∑A · U / ∑A = 0.31 W/m²K

Tipus A (m²) F A · F (m²) Resultats
    ∑A = 

∑A · F = 
FLm = ∑A · F / ∑A = 

    
    

Buits (UHm, FHm)
Tipus A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultats

N

Doble envidriament LOW.S "UNIÓN
VIDRIERA ARAGONESA", Azur.Lite color
blau 6/12/4 LOW.S

1.48 2.56 3.79
∑A = 14.73 m²

∑A · U = 39.29 W/K
UHm = ∑A · U / ∑A = 2.67 W/m²K

Doble envidriament LOW.S "UNIÓN
VIDRIERA ARAGONESA", Azur.Lite color
blau 6/12/4 LOW.S

1.38 2.59 3.57

Doble envidriament LOW.S "UNIÓN
VIDRIERA ARAGONESA", Azur.Lite color
blau 6/12/4 LOW.S

11.87 2.69 31.92

Tipus A (m²) U F A · U A · F (m²) Resultats

E

      ∑A = 
∑A · U = 
∑A · F = 

UHm = ∑A · U / ∑A = 
FHm = ∑A · F / ∑A = 

      
      
      
      

EXIGÈNCIA BÀSICA HE 1: LIMITACIÓ DE LA
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Tipus A (m²) U F A · U A · F (m²) Resultats

O

      ∑A = 
∑A · U = 
∑A · F = 

UHm = ∑A · U / ∑A = 
FHm = ∑A · F / ∑A = 

      
      
      
      

S

      ∑A = 
∑A · U = 
∑A · F = 

UHm = ∑A · U / ∑A = 
FHm = ∑A · F / ∑A = 

      
      
      
      

S
E

      ∑A = 
∑A · U = 
∑A · F = 

UHm = ∑A · U / ∑A = 
FHm = ∑A · F / ∑A = 

      
      
      
      

S
O

Doble envidriament LOW.S "UNIÓN
VIDRIERA ARAGONESA", Azur.Lite
color blau 6/12/4 LOW.S

1.93 2.33 0.16 4.51 0.31 ∑A = 1.94 m²
∑A · U = 4.51 W/K
∑A · F = 0.31 m²

UHm = ∑A · U / ∑A = 2.32 W/m²K
FHm = ∑A · F / ∑A = 0.16

      
      
      
      

Fitxa 2: Conformitat. Demanda energètica

ZONA CLIMÀTICA C2 Zona de baixa càrrega interna Zona d'alta càrrega interna

Tancaments i particions interiors de l'envoltant tèrmica Umàx.(projecte)
(1)  Umàx.

(2)

Murs de façana 0.62 W/m²K ≤ 0.95 W/m²K
Primer metre del perímetre de sòls recolzats i murs en contacte amb el terreny 0.60 W/m²K ≤ 0.95 W/m²K
Particions interiors en contacte amb espais no habitables 0.44 W/m²K ≤ 0.95 W/m²K
Terres 0.27 W/m²K ≤ 0.65 W/m²K
Cobertes 0.31 W/m²K ≤ 0.53 W/m²K
Vidres y marcs de buits i claraboies 2.69 W/m²K ≤ 4.40 W/m²K
Mitgeres ≤ 1.00 W/m²K
 
Particions interiors (edificis d'habitatges)(3) ≤ 1.20 W/m²K

Murs de façana Buits
UMm

(4) UMlim
(5) UHm

(4) UHlim
(5) FHm

(4) FHlim
(5)

N 0.52 W/m²K ≤ 0.73 W/m²K 2.67 W/m²K ≤ 4.40 W/m²K
E ≤ 0.73 W/m²K ≤ 4.40 W/m²K ≤

O ≤ 0.73 W/m²K ≤ 4.40 W/m²K ≤

S ≤ 0.73 W/m²K ≤ 4.40 W/m²K ≤

SE 0.46 W/m²K ≤ 0.73 W/m²K ≤ 4.40 W/m²K ≤
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Murs de façana Buits
UMm

(4) UMlim
(5) UHm

(4) UHlim
(5) FHm

(4) FHlim
(5)

SO 0.39 W/m²K ≤ 0.73 W/m²K 2.32 W/m²K ≤ 4.40 W/m²K ≤

Tanc. contacte terreny Terres Cobertes i lluernes Lluernes

UTm
(4) UMlim

(5) USm
(4) USlim

(5) UCm
(4) UClim

(5) FLm
(4) FLlim(5)

≤ 0.73 W/m²K  0.27 W/m²K ≤ 0.50 W/m²K  0.31 W/m²K ≤ 0.41 W/m²K  ≤ 0.32

(1) Umàx.(projecte) correspon al major valor de la transmitància dels tancaments o particions interiors indicats al projecte.
(2) Umàx. correspon a la transmitància tèrmica màxima definida a la taula 2.1 per a cada tipus de tancament o partició interior.
(3) En edificis d'habitatges, Umàx.(projecte) de particions interiors que limitin unitats d'ús amb un sistema de calefacció previst des de projecte
amb les zones comunes no calefactades.
(4) Paràmetres característics mitjans obtinguts a la fitxa 1.
(5) Valors límit dels paràmetres característics mitjans definits a la taula 2.2.

Fitxa 3: Conformitat. Condensacions

Tancaments, particions interiors, ponts tèrmics

Tipus
C. superficials C. intersticials

fRsi ≥ fRsmin Pn ≤ Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5

Façana ventilada amb
plaques ceràmiques

fRsi 0.84 Pn 764.66 766.21 766.32 1285.32  
fRsmin 0.55 Psat,n 1965.46 2174.31 2182.88 2187.18  

Arrebossat i guarnit de
guix mestrejat -
Coberta plana no
transitable, no
ventilada, amb grava,
impermeabilització
mitjançant làmines
asfàltiques. (Llosa
massissa)

fRsi 0.92 Pn

Element exempt de comprovació (punt 4, apartat 3.2.3.2, CTE
DB HE 1)

fRsmin 0.55 Psat,n

Façana ventilada amb
plaques ceràmiques

fRsi 0.85 Pn 1105.21 1277.57 1285.32   
fRsmin 0.55 Psat,n 1930.65 2162.59 2191.12   

Façana ventilada amb
plaques ceràmiques

fRsi 0.85 Pn 1136.05 1276.87 1285.32   
fRsmin 0.55 Psat,n 1953.70 2159.48 2188.51   

Façana ventilada amb
plaques ceràmiques

fRsi 0.85 Pn 764.65 766.73 766.83 1285.32  
fRsmin 0.55 Psat,n 1941.87 2177.19 2185.62 2189.84  

Pont tèrmic en la
cantonada sortint de
tancament

fRsi 0.82 Pn      
fRsmin 0.55 Psat,n      

Pont tèrmic en la
cantonada entrant de
tancament

fRsi 0.90 Pn      
fRsmin 0.55 Psat,n      

Pont tèrmic entre
tancament i coberta

fRsi 0.63 Pn      
fRsmin 0.55 Psat,n      

Pont tèrmic entre
tancament i solera

fRsi 0.74 Pn      
fRsmin 0.55 Psat,n      
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Zones de no representació: Administratiu en general

VEEI màxim admissible: 3.50 W/m²

Planta Recinte
Índex
del

local

Nombre de
punts

considerats
en el

projecte

Factor de
manteniment

previst

Potència
total

instal·lada
en

làmpades +
equips aux.

Valor
d'eficiència

energètica de
la instal·lació

Luminància
mitja

horitzontal
mantinguda

Índex
d'enlluernament

unificat

Índex de
rendiment
de color de

les
làmpades

Coeficient de
transmissió

lluminosa del
vidre de les
finestres del

local

Angle
d'ombra

  

K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T θ (°)

  

Planta baixa Sala reunions (Oficines) 2 80 0.80 312.80 3.30 342.19 15.0 85.0 0.04 0.0

Zones de no representació: Zones comuns

VEEI màxim admissible: 4.50 W/m²

Planta Recinte
Índex
del

local

Nombre de
punts

considerats
en el

projecte

Factor de
manteniment

previst

Potència
total

instal·lada
en

làmpades +
equips aux.

Valor
d'eficiència

energètica de
la instal·lació

Luminància
mitja

horitzontal
mantinguda

Índex
d'enlluernament

unificat

Índex de
rendiment
de color de

les
làmpades

Coeficient de
transmissió

lluminosa del
vidre de les
finestres del

local

Angle
d'ombra

  

K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T θ (°)

  

Planta baixa Lavabos (Lavabo de planta) 0 26 0.80 275.00 4.40 327.69 16.0 85.0 0.02 0.0

Zones de no representació: Magatzems, arxius, sales tècniques i cuines

VEEI màxim admissible: 5.00 W/m²

Planta Recinte
Índex
del

local

Nombre de
punts

considerats
en el

projecte

Factor de
manteniment

previst

Potència
total

instal·lada
en

làmpades +
equips aux.

Valor
d'eficiència

energètica de
la instal·lació

Luminància
mitja

horitzontal
mantinguda

Índex
d'enlluernament

unificat

Índex de
rendiment
de color de

les
làmpades

Coeficient de
transmissió

lluminosa del
vidre de les
finestres del

local

Angle
d'ombra

  

K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T θ (°)

  

Planta baixa Sala màquines (Sala de màquines) 1 25 0.80 138.00 2.40 383.24 18.0 85.0 0.06 0.0

EXIGÈNCIA BÀSICA HE 3: EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS
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Projecte Ref.: 0497
Població: Altitud: 186 Altitud: 143

CTE D.Eco. 45,00 ºC
Consums unitaris ACS: 20,00 20,00 1,00 Kg/l
Demanda diària ACS: 1.408,00 1.408,00 1,00
Zona climàtica: II II 45,00 º
% contribució: 30,00% 30,00%

Mes Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
Volum ACS (litres) 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00
Tª xarxa (ºC) 6,00 7,00 9,00 11,00 12,00 13,00 14,00 13,00 12,00 11,00 9,00 6,00
Tª servei (ºC) 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
ΔT (ºC) 39,00 38,00 36,00 34,00 33,00 32,00 31,00 32,00 33,00 34,00 36,00 39,00
Energia de consum (Kcal/dia) 76.032 74.624 71.808 68.992 67.584 66.176 64.768 66.176 67.584 68.992 71.808 76.032
Energia de consum (MJ/dia) 318,33 312,44 300,65 288,86 282,96 277,07 271,17 277,07 282,96 288,86 300,65 318,33
Energia de consum (kWh/dia) 88,35 86,71 83,44 80,17 78,53 76,90 75,26 76,90 78,53 80,17 83,44 88,35
Radiació a αº (MJ/m2) 13,10 15,12 17,51 19,15 19,72 19,81 19,74 19,32 17,98 15,61 13,34 12,27
Radiació efectiva (kWh/m2) 3,42 3,95 4,57 5,00 5,15 5,17 5,15 5,05 4,70 4,08 3,48 3,20
Hores de sol dia: 7,50 8,00 9,00 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,00 9,00 8,00 7,00
Intensitat de radiació (W/m2): 456,11 493,54 508,05 526,39 542,06 544,53 542,60 531,06 521,68 452,92 435,44 457,73
Tª ambient mitjana (ºC): 9,00 10,00 13,00 15,00 19,00 23,00 26,00 25,00 23,00 18,00 13,00 10,00
η captador: 0,559 0,582 0,573 0,594 0,592 0,620 0,640 0,631 0,649 0,590 0,583 0,567
Rad. aprofitada pel captador: 1,911 2,299 2,619 2,970 3,049 3,209 3,301 3,181 3,049 2,405 2,030 1,818
Rad. aprofitada pel sistema: 1,624 1,954 2,227 2,525 2,592 2,728 2,806 2,704 2,592 2,044 1,725 1,545
Sup. captadors per FS=100%: 54,402 44,382 37,475 31,755 30,298 28,191 26,822 28,438 30,300 39,223 48,366 57,172

Resultats finals: m2 29.709,46 kWh/any

litres 9.055,46 kWh/any

Demanda energ. anual per escalfar ACS:
Demanda energ. anual a cobrir amb energia solar:

DADES DE CÀLCUL

QUADRE RESUM

Inclinació captadors (αº):

Tª aigua de cosum:
Densistat aigua (δ):
Calor esp. aigua (Ce): kcal/KgºC)

13

VESTIDORS CAMP DE FÚTBOL D'AMER
Amer GironaCapital prov.:

1200
30,48%

Superfície mín. útil a muntar:
Volum acumulador:

Fracció solar:
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4. ANNEXES A LA MEMÒRIA. 
 
Els documents que conformen aquest capítol són els següents: 

 
- JUSTIFICACIÓ DE PREUS: 

- Quadre de preus. 
- Preus descompostos. 
- Preus simples: Mà d’obra. 
- Preus simples: Maquinària. 
- Preus simples: Materials. 
 

- DADES CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA 
 

- MEMÒRIA DE COMPROVACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC. 
 

- JUSTIFICACIÓ DE L’ACCIÓ SÍSMICA 
 

- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 

- GESTIÓ DE RESIDUS 
 

- PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 

- PROGRAMA DE TREBALLS I PLA DE PAGAMENTS 
 

- JUSTIFICACIÓ DEMANDA ENERGÈTICA I CLASSIFICACIÓ ENERGÈTICA 
 

- INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT 
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Quadre de preus nº 1

1 MOVIMENT DE TERRES
1.1 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les

zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes,
runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la
capa de terra vegetal, considerant com mínima 30 cm. Inclús transport de la maquinària, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió, sense incloure transport a l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció manual dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició manual
dels materials objecte d'esbrossada. Carga manual a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 3,52

1.2 m³ Desmunt en terra, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, fent servir els mitjans mecànics.
Inclús càrrega dels productes de l'excavació sobre camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del
terraplenament. Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en cantells atalussats
en les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de talussos. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que
defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del terreny, una vegada
comprovat que aquests perfils són els correctes segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre
ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra. 1,34

1.3 m³ Excavació de terres a cel obert per formació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m,
en terra d'argila dura amb grava compacta, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de profunditat indicada
en el Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres
fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons
i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de
fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra. 24,04

1.4 m³ Excavació de terres a cel obert per formació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m,
en terra d'argila dura amb grava compacta, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de profunditat indicada
en el Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres
fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons
i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de
fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra. 26,66
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1.5 m³ Excavació de terres a cel obert per formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en
terra de sorra semidensa, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte.
Inclús transport de la maquinaria, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de
l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons
i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de
fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra. 6,31

2 FONAMENTACIÓ
2.1 m² Formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de

formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocada des de camió, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó.
Coronación i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions de Projecte,
entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 6,05

2.2 m³ Formació de sabata correguda de fonamentació de 50cm d'amplada, de formigó armat, realitzada en
excavació prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada des de camió, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 20,775 kg/m³. Inclús p/p de separadors, passa-tubs per a
pas d'instal·lacions i armadures d'espera dels pilars o altres elements.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Col·locació de passa-canonades. Abocament
i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 73,85

2.3 m³ Formació de sabata correguda de fonamentació de 45cm d'amplada, de formigó armat, realitzada en
excavació prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada des de camió, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 22,226 kg/m³. Inclús p/p de separadors, passa-tubs per a
pas d'instal·lacions i armadures d'espera dels pilars o altres elements.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Col·locació de passa-canonades. Abocament
i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 74,77

2.4 m³ Formació de sabata de fonamentació de formigó armat P1 i P2, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de
38,836 kg/m³. Inclús p/p de separadors, i armadures d'espera del pilar.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 87,07

2.5 m³ Formació de biga trava de formigó armat per allligat de la fonamentació (P1-P2), realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 96,117 kg/m³. Inclús p/p de separadors.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 114,32

Quadre de preus nº 1
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3 ESTRUCTURA
3.1 m² Execució de mur de càrrega, de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color

gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter de ciment M-7,5, reblert de
formigó en la formació de cèrcol perimetral realitzat amb peces en U i armadura d'acer segons normativa.
Inclús p/p de formació de buits (sense incloure les llindes), llindes, brancals, lligades, minves, trencaments,
execució de trobaments, enllaços entre murs i forjats i elements especials.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Col·locació i aplomat de mires de referència.
Estesa de fils entre mires. Col·locació dels blocs per filades a nivell. Col·locació de les armadures en la faixa
armada de lligat perimetral i posterior reblert de formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. Realització de tots
els treballs necessaris per a la resolució de buits. Enllaç entre murs i forjats.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m². 20,10

3.2 m² Execució de mur de càrrega, de 15 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color
gris, 40x20x15 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter de ciment M-7,5, reblert de
formigó en la formació de cèrcol perimetral realitzat amb peces en U i armadura d'acer segons normativa.
Inclús p/p de formació de buits (sense incloure les llindes), llindes, brancals, lligades, minves, trencaments,
execució de trobaments, enllaços entre murs i forjats i elements especials.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Col·locació i aplomat de mires de referència.
Estesa de fils entre mires. Col·locació dels blocs per filades a nivell. Col·locació de les armadures en la faixa
armada de lligat perimetral i posterior reblert de formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. Realització de tots
els treballs necessaris per a la resolució de buits. Enllaç entre murs i forjats.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m². 16,93

3.3 m³ Omplert de buits de blocs, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada amb bomba,
i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 70 kg/m³, executat en condicions
complexes.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les armadures.
Abocament i compactació del formigó.  Curat del formigó. Neteja de la superfície de coronació del mur.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte. 104,42

3.4 m Subministre i col·locació de carregador de bigueta auto-resistent de formigó pretensat T-18 de 5 m de
longitud màxima, recolzada sobre capa de morter de ciment M-7,5 de 2 cm de gruix, per la formació de llinda
en buit de mur de fàbrica. Recolzat a cada costat 10 cm.
Inclou: Replantejament del nivell de recolzament de les biguetes. Neteja i preparació del plànol de
recolzament del sistema. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Aplacat de súpermaó 50x20x4 cm en
una cara de la bigueta
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte. 12,08

3.5 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 350x350
mm i gruix 18 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 35
cm de longitud total. Treballat i muntat en taller. Fins i tot p/p de trepant central, preparació de vores, bisellat
al voltant del trepant per a millorar la unió del pern a la cara superior de la placa, soldadures, talls, platines,
peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de
transport, manipulació o muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 37,70

3.6 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 350x350
mm i gruix 18 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 25
cm de longitud total. Treballat i muntat en taller. Fins i tot p/p de trepant central, preparació de vores, bisellat
al voltant del trepant per a millorar la unió del pern a la cara superior de la placa, soldadures, talls, platines,
peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de
transport, manipulació o muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 37,21
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3.7 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 150x150
mm i gruix 14 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 8 mm de diàmetre i 35
cm de longitud total. Treballat i muntat en taller. Fins i tot p/p de trepant central, preparació de vores, bisellat
al voltant del trepant per a millorar la unió del pern a la cara superior de la placa, soldadures, talls, platines,
peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de
transport, manipulació o muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 11,32

3.8 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 150x150
mm i gruix 14 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 8 mm de diàmetre i 25
cm de longitud total. Treballat i muntat en taller. Fins i tot p/p de trepant central, preparació de vores, bisellat
al voltant del trepant per a millorar la unió del pern a la cara superior de la placa, soldadures, talls, platines,
peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de
transport, manipulació o muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 11,25

3.9 kg Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfils buits conformats en fred,
per pilars. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO
8501-1 i aplicació posterior de dues mans d'emprimació amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 30
microns per ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100
mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p de preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials,
plaques d'arrencada i transició de pilar inferior a superior, morter sense retracció per a ataconat de plaques,
escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de transport,
manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i emprimació.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a
obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 1,43

3.10 m² Formació d'estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocada amb bomba, amb un volum total de formigó en sostre i bigues de 0,131 m³/m², i acer UNE-EN
10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols i bigues, amb una quantia
total 5,26 kg/m², constituïda per: FORJAT UNIDIRECCIONAL: horitzontal, de cantell 25 = 20+5 cm; sistema
d'encofrat parcial amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb
barnilles i perfils; semibigueta pretensada T-12; revoltó de formigó, 60x20x20 cm, inclús p/p de peces
especials; capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per malla
electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; bigues planes; alçada lliure de planta de
fins a 3 m. Inclús p/p de cèrcols perimetrals de planta. Sense incloure repercussió de pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria de la
planta sobre l'encofrat. Col·locació de biguetes i revoltons. Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del
formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors dels
cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols del
perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m². Es consideren inclosos tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els
plànols i detalls del Projecte. 42,69
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3.11 m² Formació de voladís de llosa massissa de formigó armat, per quedar vist, horitzontal, amb alçària lliure de
planta d'entre 3 i 4 m, cantell 15 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada amb
bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 22 kg/m²; muntatge i desmuntatge
del sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de melamina reforçada
amb barnilles i perfils. Inclús p/p de nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits. Sense incloure repercussió
de pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria de la
planta sobre l'encofrat. Col·locació d'armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del
formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema
d'encofrat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors dels
cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols del
perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m². 49,55

3.12 kg Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces
simples de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per bigues i corretges, mitjançant unions soldades.
Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i
aplicació posterior de dues mans d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma,
excepte en la zona en que han de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la
vora de la soldadura. Inclús p/p de preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials, escapçadures i
reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o
muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i emprimació.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a
obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 1,45

4 COBERTES
4.1 m² Formació de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent del 1% al 5%,

composta dels següents elements: FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i
juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa de 8 cm d'espessor medi a base de formigó cel·lular de
ciment escumat, a base de ciment CEM II/A-P 32,5 R i additiu airejant, resistència a compressió major o
igual a 0,2 MPa, densitat 350 kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,093 W/(mK); acabat amb capa de regularització
de morter de ciment M-5 de 2 cm d'espessor, arremolinada i neta; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa,
adherida, formada per una làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, tipus LBM(SBS) - 40 - FP,
Esterdan 40 P Elast "DANOSA", massa nominal 4 kg/m², amb armadura de feltre de polièster no teixit, de
superfície no protegida, acabada amb film plàstic en ambdues cares col·locada amb emulsió asfàltica de
base aquosa, Curidan "DANOSA"; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: geotèxtil no teixit compost per
fibres de polièster unides per tiretes, Danofelt PY 150 "DANOSA", amb una massa superficial de 150 g/m²;
AÏLLAMENT TÈRMIC: plafó rígid de poliestirè extrudit, segons UNE-EN 13164, Danopren 80 "DANOSA", de
80 mm d'espessor, resistència tèrmica 2,2 m²K/W, amb acabat lateral mecanitzat a mitja fusta; CAPA
SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes,
Danofelt PY 200 "DANOSA", amb una massa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de
còdol de 16 a 32 mm de diàmetre, exempta de fins, estesa amb un espessor medi de 80 mm.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de tremujals, aiguafons i juntes.
Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè de
juntes amb poliestirè expandit. Abocada i reglejat del formigó cel·lular fins arribar el nivell de coronació de les
mestres. Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Neteja i preparació de la superfície
en la què ha d'aplicar-se la membrana. Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la impermeabilització.
Col·locació de la capa separadora sota aïllament. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació
de l'aïllament d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament.
Col·locació de la capa separadora sota protecció. Abocament i estesa de la capa de protecció de grava.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plafons perimetrals que la limiten. 62,97

4.2 m2 Formació de pendents 5% continuu de morter de ciment hidròfug M-5, reglejat, capa de 15 mm
d'espessor medi, aplicat sobre un suport resistent horitzontal exterior, sobre el voladís de la coberta, acabat
superficial rugós. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, formació de juntes, racons, mestres amb
separació entre elles no superior a tres metre, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o
altres elements rebuts en la seva superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 11,64
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4.3 m Formació remat coberta de graves, amb planxa perforada d'acer galvanitzat, de 3mm de gruix, acabada
sense polir, col·locada amb fixacions. Amb perforacions rododnes de 4mm de diàmetre 16,67

4.4 Ut Subministrament i muntatge de finestra per a coberta plana, CFP "VELUX", fixa, de 60x60 cm, marc i fulla
de PVC, acabat blanc, amb aïllament interior de poliestirè, cúpula exterior transparent de polimetilmetacrilat
(PMMA), envidriament interior aïllant de seguretat (vidre interior laminar de 3+3 mm, cambra d'aire replena
de gas argó de 14,5 mm, vidre exterior temperat de 4 mm amb recobriment aïllant i separador d'acer
inoxidable), col·locada sobre suport de PVC, ZCE "VELUX", de 15 cm d'altura. Totalment equipada, muntada
i provada.
Inclou: Replanteig. Presentació, aplomat i anivellació del suport. Cargolat dels elements de fixació del suport.
Segellat de juntes perimetrals. Cargolat del marc sobre el suport. Col·locació i fixació de la cúpula sobre el
marc.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 411,17

4.5 Ut Execució de trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida amb bonera
de sortida vertical, realitzant un rebaix en el suport al voltant de la bonera, en el qual es rebrà la
impermeabilització formada per: peça de reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, tipus
LBM(SBS) - 40 - FP, Esterdan 40 P Elast "DANOSA", massa nominal 4 kg/m², amb armadura de feltre de
polièster no teixit, de superfície no protegida, acabada amb film plàstic en ambdues cares, completament
adherida al suport prèviament emprimat amb emulsió asfàltica de base aquosa, Curidan "DANOSA", i
col·locació de clavegueró de cautxú EPDM, "DANOSA", de sortida vertical, de 80 mm de diàmetre, amb
reixeta alta, Paragravilla "DANOSA", de polietilè, íntegrament adherit a la peça de reforç anterior amb
bufador. Totalment acabat i preparat per a rebre la membrana impermeabilitzant corresponent (no inclosa en
aquest preu).
Inclou: Execució de rebaixi del suport al voltant de l'albelló. Neteja i preparació de la superfície en la qual ha
d'aplicar-se la làmina asfàltica. Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la peça de reforç. Col·locació
de la bunera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 37,01

4.6 m² Formació de coberta a dues aigües en cobertes, amb perfileria autoportant d'alumini lacat per una
dimensió de llum màxima de 2 m revestit amb plaques de policarbonat compacte incolora amb protecció UV i
4 mm de gruix. Inclús perfileria estructural d'alumini lacat, cargols i elements d'acabament i peces
d'ancoratge per formació de l'element portant, talls de planxa, perfileria universal amb gomes de neoprè per
tancaments, cargols d'acer inoxidable i peces especials per la col·locació de les plaques. Totalment terminat
en condicions d'estanquitat.
Inclou: Muntatge de l'element portant. Muntatge de l'estructura de perfileria d'alumini. Col·locació i fixació de
les plaques. Resolució del perímetre interior i exterior del conjunt. Segellat elàstic de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 226,07

5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

5.1 TANCAMENTS EXTERIORS
5.1.1 m² Execució de fulla exterior de sistema de façana ventilada de 1'5 cm d'espessor, de revestiment ceràmic

extrusor de gran format, sistema Favemanc XB "GRES DE LA MANCHA",o equivalent; de 400x800 mm i
300x800 mm, color "Ibiza" i "Gris Marengo", inclús p/p de perfilaria de suport d'alumini composta de perfils
verticals tipus "T" amb espessors mitjans de 2,8 mm, grapes d'acer inoxidable per a suport de les peces,
mènsules per a sustentació i mènsules per retenció dels perfils verticals subjectes mitjançant ancoratges i
cargols d'acer inoxidable, remats de cantonades amb xapa d'acer galvanitzat lacat de 0'6 mm, formació amb
xapa d'acer galvanitzat lacat d'1 mm de gruix de llindes, escopidors, brancals i queixals; junts, realització
d'encontres i peces especials. 
Inclou: Preparació dels elements de subjecció incorporats prèviament a l'obra. Replanteig dels eixos verticals
i horitzontals de les juntes. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits. Alineació,
aplomat i anivellament del revestiment ceràmic. Fixació definitiva de les peces a la subestructura suport.
Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint tots els buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint tots els buits. 79,79

5.2 TANCAMENTS INTERIORS
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5.2.1 m² Formació de fulla de partició interior de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit (totxana), per
revestir, 29x14x9 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot p/p de replanteig, anivellació i aplomat,
rebut de cèrcols i bastiments de base, minvaments, trencaments, lligades, caps i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació i aplomat de mires de referència.
Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils entre
mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels elements de fixació de bastiments i
bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat
superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². 23,46

5.2.2 m² Formació de fulla de partició interior de 9 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit (totxana), per
revestir, 29x14x9 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot p/p de replanteig, anivellació i aplomat,
rebut de cèrcols i bastiments de base, minvaments, trencaments, lligades, caps i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació i aplomat de mires de referència.
Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils entre
mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels elements de fixació de bastiments i
bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat
superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². 14,76

5.2.3 m² Formació de fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit (súper mascletó),
per revestir, 50x20x7 cm, rebuda amb una barreja en aigua de goma d'enganxar de cola preparada i fins un
25% de guix de qualitat B1. Fins i tot p/p de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de cèrcols i bastiments de
base, minvaments, trencaments, lligades, caps i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació i aplomat de mires de referència.
Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils entre
mires. Col·locació de la tira de desolidarització de poliestirè expandit en arrencaments d'envans i part
superior de bastiments de base de portes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rematada amb guix
en la trobada de la fàbrica de maó de gran format amb el forjat superior. Rebuda a l'obra dels elements de
fixació de bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la
fàbrica amb el forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². 10,26

5.2.4 m² Formació de fulla de partició interior de 4 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit (maó), per
revestir, 29x14x4 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot p/p de replanteig, anivellació i aplomat,
rebut de cèrcols i bastiments de base, minvaments, trencaments, lligades, caps i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació i aplomat de mires de referència.
Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils entre
mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels elements de fixació de bastiments i
bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat
superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². 11,57
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5.2.5 m² Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre partició interior, sistema Placo Hydro
"PLACO", de 66 mm de gruix total, compost per una placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 /
18 / vora afinada, Placomarine PPM 18 "PLACO", formada per una ànima de guix d'origen natural embotida i
íntimament lligada a dues làmines de cartró fort, additius amb silicona per a reduir la seva capacitat
d'absorció d'aigua, cargolada directament a una estructura autoportant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat
formada per canals horitzontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i muntants verticals M 48
"PLACO", amb una separació entre muntants de 600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de
pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la superfície de recolzament o
contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les
plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts
mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final.
Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en aquest preu l'aïllament a col·locar
entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la perfileria. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·locació de les plaques mitjançant fixacions
mecàniques. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i
posterior perforació de les plaques. Tractament dels junts entre plaques. Rebut de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305: per a
buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de
superfície major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305:
per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits
de superfície major a 8 m², es deduirà tot el buit. 19,86

5.2.6 m² Subministrament i muntatge d'envà senzill, sistema Placo Hydro "PLACO", autoportant, de 84 mm de
gruix total, sobre banda autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", col·locada sota dels canals i muntants
d'arrencada, format per una estructura simple autoportant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per
canals R 48 "PLACO" i muntants M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de 600 mm i una
disposició normal "N", a cada costat de la qual es cargola una placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200
/ 2500 / 18 / vora afinada, Placomarine PPM 18 "PLACO" en una cara i una altra placa H1 / UNE-EN 520 -
1200 / 2500 / 18 / vora afinada, Placomarine PPM 18 "PLACO" en l'altra cara. Inclús p/p de replanteig de la
perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la
superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges de canals i muntants
metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució
d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació
de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre muntants).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Col·locació
de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà, mitjançant fixacions mecàniques. Tancament
de la segona cara amb plaques, mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de les caixes per a allotjament
de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels junts
entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305: per a
buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de
superfície major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305:
per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits
de superfície major a 8 m², es deduirà tot el buit. 28,44

6 AÏLLAMENTS I
IMPERMEABILITZACIONS

6.1 AÏLLAMENTS
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6.1.1 m² Formació d'aïllament per l'exterior de façana ventilada mitjançant escuma rígida de poliuretà projectat de
40 mm d'espessor mínim, 35 kg/m³ de densitat mínima, aplicat directament sobre el parament mitjançant
projecció mecànica. Inclús p/p de maquinària, protecció de paraments, fusteries i altres elements
confrontants, neteja, i projectat brancals obertures.
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs de projecció del
poliuretà. Preparació de la superfície suport. Projecció del poliuretà en capes successives.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 7,55

6.1.2 m² Subministrament i col·locació d'aïllament per l'exterior de façana ventilada format per plafó rígid de
poliestirè expandit, de superfície llisa i mecanitzat lateral encadellat, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), fixat mecànicament. Inclús p/p de talls, fixacions i
neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 6,78

6.1.3 m² Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'estructura portant de l'extradossat
autoportant de plaques (no inclòs en aquest preu), format per panell autoportant de llana mineral Arena d'alta
densitat, Plaver Arena "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 40 mm d'espessor, no revestit, resistència
tèrmica 1,15 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 8,18

6.1.4 m² Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny,
constituït per plafó rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 30
mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 0,9 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,034 W/(mK) i film de polietilè amatent sobre l'aïllant a manera de capa separadora, preparat per a rebre
una solera de morter o formigó (no inclosa en aquest preu). Fins i tot p/p de preparació de la superfície
suport i talls de l'aïllant.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament sobre
el terreny. Col·locació del film de polietilè.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 9,38

6.2 IMPERMEABILITZACIONS
6.2.1 m² Formació de impermeabilització de mur de blocs, per les dos cares, des de fonament fins la primera filada

desprès cota paviment, mitjançant l'aplicació amb brotxa de dues mans d'emulsió asfàltica estabilitzada amb
elastòmers, Maxdan Caucho "DANOSA", fins a aconseguir una capa uniforme que cobreixi degudament tota
la superfície suport, amb un rendiment mínim de 1 kg/m² per mà. Fins i tot p/p de neteja prèvia de la
superfície a tractar i farciment de barraques, esquerdes i rugositats amb la mateixa emulsió, evitant que
quedin buits o forats que puguin trencar la pel·lícula bituminosa una vegada formada.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Aplicació de la primera mà. Aplicació de la segona mà.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 7,11

6.2.2 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 140 a 190 g/m2, col.locat
sense adherir 1,99

6.2.3 m² Formació de revestiment bituminós mitjançant l'aplicació amb brotxa, corró o pistola, d'una mà de fons de
pintura impermeabilitzant bicomponent, a base de resina epoxi i betum, diluïda amb un 25% d'aigua, i una
mà d'acabat amb el mateix producte sense diluir, amb un rendiment de 0,25 kg/m² cada mà. Inclús p/p de
neteja de la superfície suport i preparació de la barreja.
Inclou: Neteja general de la superfície suport. Preparació de la mescla. Aplicació de la mà de fons.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 6,08

7 REVESTIMENTS
7.1 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment hidròfug M-5, a bona vista, de 15 mm de gruix,

aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial rugós, per a servir de base a un posterior
revestiment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents i en els frons de forjat, a un 10% de la superfície del parament, formació de juntes,
racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes,
acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials. Especejament de panys de treball. Realització de
mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m². 10,84
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7.2 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment hidròfug M-5, mestrejat, de 10 mm de gruix,
aplicat sobre un parament vertical interior fins a 3 m d'alçària, acabat superficial rugós, per a servir de base a
un posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no
superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs.
Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial.
Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m². 11,90

7.3 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, mestrejat, de 10 mm de gruix, aplicat sobre
un parament vertical interior fins a 3 m d'alçària, acabat superficial rugós, per a servir de base a un posterior
revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un
metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o
altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs.
Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial.
Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m². 11,82

7.4 m² Subministrament i col·locació d'enrajolat amb rajola de València llis, 1/0/-/- (parament, tipus 1; sense
requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus -/-), 31x31 cm, 8 €/m², rebut amb adhesiu de
ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, color blanc. Inclús p/p de
preparació de la superfície suport de morter de ciment o formigó; replanteig, talls, formació de biaix de
cartabons, i junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),
acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles. Col·locació de mestres
o regles. Preparació i aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de moviment. Col·locació de les rajoles.
Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m². 19,67

7.5 m² Subministrament i col·locació d'enrajolat amb rajola de València decoratiu, de colors amb efecte
difuminat, 1/0/-/- (parament, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus -/-),
15x15 cm, 8 €/m², rebut amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica
addicional, color blanc. Inclús p/p de preparació de la superfície suport de morter de ciment o formigó;
replanteig, talls, formació de biaix de cartabons, i junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5,
per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles. Col·locació de mestres
o regles. Preparació i aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de moviment. Col·locació de les rajoles.
Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m². 19,68

7.6 m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre paraments
horitzontals i verticals interiors de morter de ciment, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica
aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica basada en un copolímer
acrílic-vinílic (rendiment: 0,1 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el
mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base. 7,06
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7.7 m² Formació de revestiment continu interior de guix, mestrejat, sobre parament vertical, de fins 3 m d'alçària,
de 15 mm de gruix, format per una primera capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat
sobre els paraments a revestir i una segona capa d'arrebossat amb pasta de guix d'aplicació en capa fina
C6, que constitueix la finalització o rematada, amb mestres en les cantonades, racons i guarnits de buits,
intercalant les necessàries per que la seva separació sigui de l'ordre de 1 m. Inclús p/p d'acabaments amb
entornpeu, formació d'arestes i racons, formació d'arestes i racons, i muntatge, desmuntatge i retirada de
bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Pastat del guix gruixut. Extès de la
pasta de guix entre les mestres i regulartizació del revestimient. Pastat del guix fi. Execució de l'arrebossat,
estenent la pasta de guix fi sobre la superfície prèviament enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment fins al sostre, segons documentació
gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre els 4 m². No han sigut objecte de descompte els paraments verticals que tenen armaris
encastats, sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, considerant com altura la distància entre el paviment i el sostre, sense deduir
forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m². Els
paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte sigui com sigui la seva dimensió. 8,10

7.8 m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre paraments
horitzontals i verticals interiors de guix o escaiola, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica
aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica basada en resines viníliques
dispersades en medi aquós (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el
mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base. 7,08

7.9 m² Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura, sota forjat, mitjançant projecció pneumàtica
de morter ignífug, reacció al foc classe A1, compost de ciment en combinació amb perlita o vermiculita
formant un recobriment incombustible, fins a aconseguir una resistència al foc de 90 minuts, amb un gruix
mínim de 17 mm. Inclús p/p de maquinària de projecció, protecció de paraments, fusteries i altres elements
contigus, i neteja.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Aplicació mecànica del morter, fins a formar l'espessor determinat
en càlcul.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 10,02

7.10 m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre paraments
horitzontals i verticals interiors de morter de ciment, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica
aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica basada en un copolímer
acrílic-vinílic (rendiment: 0,1 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja, apilcat amb
pistola.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el
mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base. 7,06

7.11 m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre paraments
horitzontals i verticals interiors de guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una mà de
fons de resines acríliques en dispersió aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura
plàstica basada en resines viníliques dispersades en medi aquós (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p
de preparació del suport mitjançant neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el
mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base. 6,89
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7.12 m² Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica mitjançant l'aplicació de revestiment
intumescent, en emulsió aquosa monocomponent, color blanc, acabat mat llis, fins a aconseguir una
resistència al foc de 90 minuts, amb un gruix mínim de 1780 micres. Inclús p/p de rascat d'òxids, neteja
superficial aplicació d'una mà d'emprimació segelladora de dos components, a base de resines epoxi i fosfat
de zinc, color gris, amb un rendiment no menor de 0,125 l/m² (per a un gruix mínim de pel·lícula seca de 50
micres).
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de les mans
d'acabat. Aplicació de dues mans de protecció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que
composen l'estructura, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen l'estructura. 33,95

7.13 m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color RAL 7006, acabat mat, sobre suport de
metall, mitjançant l'aplicació de dues mans d'acabat amb pintura a base de copolímers acrílics en dispersió
aquós i pigments, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 50 microns per ma (rendiment: 0,25 l/m²
cada mà). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant rentat a alta pressió amb aigua i una solució d'aigua
i lleixiu al 10%, aclarit i assecat, amb raspallat i escatat de les zones oxidades o en mal estat.
Inclou: Preparació i neteja del suport. Aplicació de la mà d'emprimació. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el
mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base. 14,26

8 PAVIMENTS

8.1 PAVIMENTS INTERIORS
8.1.1 m² Formació d'emmacat de 20 cm d'espessor en caixa per base de solera, mitjançant reblert i estès en

tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves procedents de pedrera granítica de 40/80 mm; i posterior
compactació mitjançant equip manual amb taula vibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada (no
inclosa en aquest preu). Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els feines
de reblert i regat dels mateixos.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material de farciment en tongadas
d'espessor uniforme. Rec de la capa. Compactació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 5,61

8.1.2 m² Formació de solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat
en central, i abocada amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, per servir de base a un paviment,
sense tractament de la seva superfície; recolzada sobre film de polietilè (LDPE) DE 0'75 mm, sobre capa
base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del
formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de juntes de formigonat i panell de
poliestirè expandit de 2 cm d'espessor per a l'execució de juntes de contorn, col·locat al voltant de qualsevol
element que interrompi la sola, com pilars i murs; embroquetat o connexió dels elements exteriors (marcs de
pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de
les juntes de retracció, per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants.
Replanteig de les juntes de formigonat. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.
Reg de la superfície base. Formació de juntes de formigonat i contorn. Col·locació de la malla electrosoldada
amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Serradura de juntes
de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre. 17,83
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8.1.3 m² Formació de solera de formigó armat de 23 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat
en central, i abocada amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, amb acabat superficial mitjançant
remolinador mecànic; recolzada sobre film de polietilè (LDPE) DE 0'75 mm, sobre capa base existent (no
inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, estès i vibrat
del formigó mitjançant regla vibrant, formació de juntes de formigonat i panell de poliestirè expandit de 2 cm
d'espessor per a l'execució de juntes de contorn, col·locat al voltant de qualsevol element que interrompi la
sola, com pilars i murs; embroquetat o connexió dels elements exteriors (marcs de pericons, boneres, caixes
sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les juntes de retracció,
per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera i posterior segellat amb massilla
elàstica.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants.
Replanteig de les juntes de formigonat. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.
Reg de la superfície base. Formació de juntes de formigonat i contorn. Col·locació de la malla electrosoldada
amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Connexió dels elements exteriors. Curat
del formigó. Arremolinat de la superfície. Serradura de juntes de retracció. Neteja i closa de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre. 28,05

8.1.4 m² Formació de base de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, de 5 cm d'espessor, reglejades,
arremolinada i preparada per al seu posterior ús com suport de paviment. Inclús p/p de replanteig i marcat
dels nivells d'acabat, col·locació de banda de panell rígid de poliestirè expandit de 10 mm de gruix en el
perímetre, envoltant els elements verticals i en les juntes estructurals, formació de els junts de retracció i
curat de la superfície.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació. Posada en obra del
morter. Formació de juntes de retracció. Execució del paviment remolinat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre. 9,74

8.1.5 m² Subministrament i col·locació de paviment de goma de color uniforme, subministrada en llosetes de
610x610x3 mm, col·locat amb adhesiu de contacte sobre capa de pasta anivelladora no inclosa en aquest
preu. Inclús p/p d'adhesiu de contacte, formació de junts del paviment sintètic, eliminació i neteja del material
sobrant i neteja final del paviment. I tall de peça per formació sòcol perimetral.
Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de la capa d'adhesiu de contacte. Col·locació del
paviment. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 21,39

8.1.6 m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de rajoles
ceràmiques de gres esmaltat, 3/2/H/- (paviments per a trànsit per els vianants moderat, tipus 3; terres
interiors humits, tipus 2; higiènic, tipus H/-), de 30x30 cm, 8 €/m²; rebudes amb maça de goma sobre una
capa semiseca de morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, humitejada i empolvorada superficialment amb
ciment; i rejuntades amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua
reduïda, CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces, disposat tot el
conjunt sobre una capa de separació o desolidarització de sorra o graveta (no inclosa en aquest preu). Inclús
p/p de replantejaments, talls, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els
límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals
existents en el suport, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les rajoles i juntes de moviment.
Estesa de la capa de morter. Espolsar la superfície de morter amb ciment. Col·locació de les rajoles a punta
de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material
sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més
de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 16,40
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8.1.7 m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de rajoles
ceràmiques de gres esmaltat, 2/1/-/- (paviments per a trànsit per els vianants lleu, tipus 2; terres interiors
secs, tipus 1; cap requisit addicional, tipus -/-), de 30x30 cm, 8 €/m²; rebudes amb maça de goma sobre una
capa semiseca de morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, humitejada i empolvorada superficialment amb
ciment; i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),
acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces, disposat tot el conjunt sobre una capa de separació o
desolidarització de sorra o graveta (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de replantejaments, talls, formació
de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i
elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals existents en el suport, eliminació del
material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les rajoles i juntes de moviment.
Estesa de la capa de morter. Espolsar la superfície de morter amb ciment. Col·locació de les rajoles a punta
de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material
sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més
de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 16,51

8.1.8 m Subministrament i col·locació d'entornpeu ceràmic de gres esmaltat, de 9 cm, 3 €/m, rebut amb adhesiu de
ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, gris i rejuntat amb morter de
juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons. Col·locació
de l'entornpeu. Rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
incloure buits de portes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 4,86

8.2 PAVIMENTS EXTERIORS
8.2.1 m² Formació d'emmacat de 20 cm d'espessor en caixa per base de solera, mitjançant reblert i estès en

tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves procedents de pedrera granítica de 40/80 mm; i posterior
compactació mitjançant equip manual amb taula vibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada (no
inclosa en aquest preu). Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els feines
de reblert i regat dels mateixos.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material de farciment en tongadas
d'espessor uniforme. Rec de la capa. Compactació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 5,61

8.2.2 m² Formació de solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat
en central, i abocada des de camió, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, amb acabat superficial mitjançant
remolinador mecànic; recolzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de
preparació de la superfície de recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant,
formació de juntes de formigonat i panell de poliestirè expandit de 2 cm d'espessor per a l'execució de juntes
de contorn, col·locat al voltant de qualsevol element que interrompi la sola, com pilars i murs; embroquetat o
connexió dels elements exteriors (marcs de pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les juntes de retracció, per mitjans mecànics, amb una
profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera i posterior segellat amb massilla elàstica.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants.
Replanteig de les juntes de formigonat. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.
Reg de la superfície base. Formació de juntes de formigonat i contorn. Col·locació de la malla electrosoldada
amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Connexió dels elements exteriors. Curat
del formigó. Arremolinat de la superfície. Serradura de juntes de retracció. Neteja i closa de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre. 17,17

9 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
PRACTICABLES

9.1 EXTERIOR
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9.1.1 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini, corredissa simple, de 200x80 cm, sèrie alta, formada per
dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat
del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles
de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes
d'envidriament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanquitat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a
la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 415,69

9.1.2 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini, amb frontissa abatible d'obertura cap a l'interior, de
150x80 cm i 155x80 cm, sèrie alta, formada per una fulla, amb perfileria proveïda de trencament de pont
tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargols d'acer inoxidable,
elements de estanquitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació
segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Elaborada en taller,
amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 260,20

9.1.3 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini, amb frontissa abatible d'obertura cap a l'interior, de
120x80 cm, sèrie alta, formada per una fulla, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic, i amb
bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de
estanquitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral
de junts mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 240,97

9.1.4 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini, amb frontissa abatible d'obertura cap a l'interior, de
100x80 cm, sèrie alta, formada per una fulla, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic, i amb
bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de
estanquitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral
de junts mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 228,16
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9.1.5 m² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica, conjunt format per vidre exterior de baixa emissió tèrmica
de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 10 mm, i
vidre interior Float incolor de 6 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material
suport. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització de
les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de Projecte,
incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves
arestes a múltiples de 30 mm. 31,14

9.1.6 m² Doble envidriament de seguretat (laminar), conjunt format per vidre exterior laminar de seguretat 3+3
(compost per dues llunes de vidre laminar de 3 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil
incolor), cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral de 10 mm, i
vidre interior baixa emissió tèrmica de 4 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material
suport. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització de
les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de Projecte,
incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves
arestes a múltiples de 30 mm. 45,33

9.1.7 Ut Subministrament i muntatge de tanca enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell ceg,
316x120 cm, acabat sendzimir, obertura manual. Inclús caixa recollidora folrada, torn, motlles de torsió d'acer
temperat, politges circulars, guies laterals, pany central amb clau de seguretat, falleba als laterals i
accessoris. Elaborat en taller, amb ajustament i muntatge en obra. Totalment muntat i provat per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació i fixació dels perfils guia. Introducció del tanacament en les guies. Col·locació i fixació de
l'eix als suports. Tensat de la molla. Fixació del tancament al corró. Muntatge del sistema d'obertura.
Muntatge del sistema d'accionament (eix, engranatge i maneta o electromotor). Repassos i greixatge de
mecanismes i guies. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 201,75

9.1.8 Ut Subministrament i muntatge de tanca enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell ceg,
174x120 cm, acabat sendzimir, obertura manual. Inclús caixa recollidora folrada, torn, motlles de torsió d'acer
temperat, politges circulars, guies laterals, pany central amb clau de seguretat, falleba als laterals i
accessoris. Elaborat en taller, amb ajustament i muntatge en obra. Totalment muntat i provat per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació i fixació dels perfils guia. Introducció del tanacament en les guies. Col·locació i fixació de
l'eix als suports. Tensat de la molla. Fixació del tancament al corró. Muntatge del sistema d'obertura.
Muntatge del sistema d'accionament (eix, engranatge i maneta o electromotor). Repassos i greixatge de
mecanismes i guies. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 152,96

9.1.9 Ut Subministrament i muntatge de tanca enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell
microperforat, 330x270 cm, acabat sendzimir, obertura manual. Inclús caixa recollidora folrada, torn, motlles
de torsió d'acer temperat, politges circulars, guies laterals, pany central amb clau de seguretat, falleba als
laterals i accessoris. Elaborat en taller, amb ajustament i muntatge en obra. Totalment muntat i provat per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació i fixació dels perfils guia. Introducció del tanacament en les guies. Col·locació i fixació de
l'eix als suports. Tensat de la molla. Fixació del tancament al corró. Muntatge del sistema d'obertura.
Muntatge del sistema d'accionament (eix, engranatge i maneta o electromotor). Repassos i greixatge de
mecanismes i guies. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 603,16
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9.1.10 m² Reixa metàl·lica composada per bastidor, barrots verticals i horitzontals de tub quadrat de perfil buit d'acer
laminat en fred de 60x60x1,5 mm. Amb malla Deployé Arquitectura 53-114-24-1'5 de la casa RECA. Tot allò
amb tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a base de resina
polivinil-butiral amb un espessor mig de recobriment de 20 micres Inclús p/p de potes d'agafament.
Elaboració en taller i fixació mitjançant cargolat en formigó amb tacs d'expansió, cargols d'acer i pasta
química i ajustament final en obra.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació de la reixa. Aplomat i anivellació. Resolució de
les unions del bastidor als paraments. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 51,72

9.1.11 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas d'una fulla de 38 mm d'espessor, 900x2045 mm de llum i
alçada de pas, acabat lacat en color de la carta RAL 7006 formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5
mm d'espessor plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc
d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament
i fixació a obra. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de juntes
perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 93,49

9.1.12 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas de dues fulles de 38 mm d'espessor, 1600x2045 mm de
llum i alçada de pas, acabat lacat en color de la carta RAL 7006 formada per dues xapes d'acer galvanitzat
de 0,5 mm d'espessor plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre
marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb
ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de juntes
perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 196,91

9.1.13 m2 Subministrament i muntatge de gelosia fixa amb lamel·les fixes d'acer galvanitzat tipus mallorquina, color
RAL 7006, col·locades sobre muntants verticals d'acer galvanitzat amb reblons, rebudes entre les fusteries.
Inclús p/p de potes d'agafament, elaboració en taller i fixació r, i ajustament final a obra.
Inclou: Replanteig. Presentació i anivellació. Resolució de les unions del marc als paraments. Muntatge
d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m². 158,39

9.2 INTERIOR
9.2.1 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas de dues fulles de 38 mm d'espessor, 1500x2045 mm de

llum i alçada de pas, acabat galvanitzat formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor
amb reixetes de ventilació encunyades en la part superior i inferior, plegades, acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres
d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de juntes
perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 132,27
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9.2.2 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa de tauler
aglomerat, acabada en cru per pintar en obra, de pi país; bastiment de base de pi país de 150x35 mm;
galzes de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 150x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de
pi país de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, de tanca i maneta sobre escut ample
d'acer inoxidable Marí AISI 316L, sèrie mitja. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final.
Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de
tancament. Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 175,48

9.2.3 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa de tauler
aglomerat, acabada en cru per pintar en obra, de pi país; bastiment de base de pi país de 200x35 mm;
galzes de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 200x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de
pi país de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, de tanca i maneta sobre escut ample
d'acer inoxidable Marí AISI 316L, sèrie mitja. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final.
Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de
tancament. Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 182,11

9.2.4 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa de tauler
aglomerat, acabada en cru per pintar en obra, de pi país; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes
de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país
de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, de tanca i maneta sobre escut ample d'acer
inoxidable Marí AISI 316L, amb mecanisme de desbloqueig de porta, sèrie mitja. Ajustament de la fulla,
fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de
tancament. Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 160,79

9.2.5 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas corredisssa per darrera envà, cega, d'una fulla de
203x95x3,5 cm, llisa de tauler aglomerat, acabada en cru per pintar en obra, de pi país; bastiment de base
de pi país de 120x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 120x20 mm; tapajunts de
MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, de
tanca i tirador amb maneta per a tancament d'acer inoxidable amb mecanisme de desbloqueig de porta, sèrie
mitja. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació de les ferramentes de penjar i guies. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de
tancament. Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 164,58

9.2.6 Ut Subministrament i col·locació de porta d'armari de dues fulles de 180 cm d'alçada amb entresolat de 40
cm de 95x1,9 cm, llisa de tauler aglomerat, amb revestiment de melamina, de color crema; bastiment de
base de pi país de 90x35 mm; tapetes de MDF, amb revestiment de melamina de color crema de 90x4 mm;
tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina de color crema de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús
ferraments de penjar, tanca i tirador sobre escut llarg de llautó plata mate, sèrie mitja. Ajustament de la fulla,
fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de
tancament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 280,78
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9.2.7 Ut Subministrament i col·locació de bloc d'armari prefabricat per encastar de dues fulles corredisses de
220x125x60 cm cada una, de tauler aglomerat melamínic, de 16 mm de gruix, en costats, sostre, terra i
divisió de maleter, i de 10 mm de gruix en el fons; fulla de 19 mm de gruix i cantell de 1,4 mm en PVC; barres
de penjar en alumini daurat, estriat i antidoblegant, amb suports laterals d'igual color; perfils d'alumini
plastificat en paper melamínic d'alta brillantor, guies d'alumini daurat i politges per portes corredisses. Inclús
bastiment de base, mòduls columna i baldes de divisió en maleter, motllures en MDF plastificades, tapajunts,
sòcol i demés ferraments. Elaborat en taller, amb ajustament i fixació en obra. Totalment muntat.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Muntatge de tots els elements components del bloc.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 363,71

10 INSTAL·LACIONS

10.1 INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ

10.1.1 PLUVIALS
10.1.1.1 m Subministrament i muntatge de baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada por tub

de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm d'espessor. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu.
Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves
de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la baixant. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador,
aplicació de l'adhesiu i encaix de peces. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 5,79

10.1.1.2 m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense arquetes,
mitjançant sistema integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 90 mm de
diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Fins i tot p/p de accessoris, registres, unions i peces especials, juntes i lubricant per a muntatge,
sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i
provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de
capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials. 11,08

10.1.1.3 m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense arquetes,
mitjançant sistema integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de
diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Fins i tot p/p de accessoris, registres, unions i peces especials, juntes i lubricant per a muntatge,
sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i
provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de
capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials. 15,68
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10.1.1.4 Ut Formació d'arqueta de pas soterrada, de dimensions interiors 50x50x50 cm, construïda amb fàbrica de
maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó en
massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de
formigó, arrebossada i brunyida interiorment amb morter de ciment M-15 formant arestes i cantonades a
mitja canya, tancada superiorment amb tapa prefabricada de formigó armat amb tancament hermètic al pas
dels olors mefítics. Inclús peces de PVC per a encontres, tallades longitudinalment, realitzant amb elles els
corresponents empalmaments i assentant-les convenientment amb el formigó en el fons del pericó,
excavació mecànica i reblert de l'extradós amb material de grava ciment, connexions de conduccions i
acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb
maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Reblert de
formigó per a formació de pendents i col·locació de les peces de PVC en el fons del pericó. Arrebossat i
brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Realització del
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Eliminació de restes, neteja
final i retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 100,65

10.1.1.5 Ut Formació d'arqueta de pas soterrada, de dimensions interiors 50x50x80 cm, construïda amb fàbrica de
maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó en
massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de
formigó, arrebossada i brunyida interiorment amb morter de ciment M-15 formant arestes i cantonades a
mitja canya, tancada superiorment amb tapa prefabricada de formigó armat amb tancament hermètic al pas
dels olors mefítics. Inclús peces de PVC per a encontres, tallades longitudinalment, realitzant amb elles els
corresponents empalmaments i assentant-les convenientment amb el formigó en el fons del pericó,
excavació mecànica i reblert de l'extradós amb material de grava ciment, connexions de conduccions i
acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb
maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Reblert de
formigó per a formació de pendents i col·locació de les peces de PVC en el fons del pericó. Arrebossat i
brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Realització del
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Eliminació de restes, neteja
final i retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 126,37

10.1.1.6 m Subministrament i muntatge de canonada soterrada de drenatge, amb una pendent mínima del 0,50%, per
a captació d'aigües subterrànies, de tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa,
color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 110° a la vall del corrugat, per drenatge, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre, segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per
copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I, de 10 cm de
gruix, en forma de bressol per rebre el tub i formar els pendents. inclús p/p de junts; reblert lateral i superior
fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub amb grava filtrant sense classificar, tot això embolicat
en un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, Danofelt PY 200 "DANOSA", amb
una massa superficial de 200 g/m², sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases per
sobre de la grava filtrant. Totalment muntada, connexionada a la xarxa de sanejament i provada mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació de la llosa de formigó. Col·locació del
geotèxtil. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge i instal·lació de la canonada.
Execució del reblert envoltant. Tancament de doble solapa del paquet filtrant realitzat amb el propi geotèxtil.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 22,61

10.1.2 RESIDUALS
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10.1.2.1 Ut Subministrament i instal·lació interior d'evacuació per cambra de bany amb dotació per: wàter, lavabo
senzill, canal de dutxes i dutxa d'obra, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que
connecten l'evacuació dels aparells amb el col·lector general, amb els diàmetres necessaris per cada punt de
servei, impermeabilització de terra se la dutxa i parets fins 60 cm d'alçada amb làmina i posterior arrebossat
amb morter hidròfug, i bunera sifònica de PVC amb reixa d'acer inoxidable de 100x100 mm i sortides vertical
i horitzontal. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves
de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Connexionat. Impermeabilització de la dutxa d'obra. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 490,01

10.1.2.2 Ut Subministrament i instal·lació interior d'evacuació per cambra de bany amb dotació per: wàter, lavabo
senzill, dutxa, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels
aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús p/p de material auxiliar
per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Connexionat. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 311,77

10.1.2.3 Ut Subministrament i instal·lació de bunera sifònica de PVC amb reixa d'acer inoxidable de 100x100 mm i
sortides vertical i horitzontal. Totalment muntat amb tub de PVC per el desguàs, connexionat i provat per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Col·locació del desguàs. Connexionat. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 64,53

10.1.2.4 m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense arquetes,
mitjançant sistema integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de
diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Fins i tot p/p de accessoris, registres, unions i peces especials, juntes i lubricant per a muntatge,
sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i
provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de
capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials. 15,68

10.1.2.5 Ut Formació d'arqueta sifònica soterrada, de dimensions interiors 50x50x50 cm, construïda amb fàbrica de
maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó en
massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, arrebossada i brunyida interiorment amb morter de ciment M-15
formant arestes i cantonades a mitja canya, amb sifó format per un colze de 87°30' de PVC llarg, tancada
superiorment amb tapa prefabricada de formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics.
Inclús excavació mecànica i reblert de l'extradós amb material de grava ciment, connexions de conduccions i
acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb
maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Col·locació
del colze de PVC. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del
pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós.
Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 100,02
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10.1.2.6 Ut Formació d'arqueta sifònica soterrada, de dimensions interiors 50x50x80 cm, construïda amb fàbrica de
maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó en
massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, arrebossada i brunyida interiorment amb morter de ciment M-15
formant arestes i cantonades a mitja canya, amb sifó format per un colze de 87°30' de PVC llarg, tancada
superiorment amb tapa prefabricada de formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics.
Inclús excavació mecànica i reblert de l'extradós amb material de grava ciment, connexions de conduccions i
acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb
maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Col·locació
del colze de PVC. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del
pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós.
Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 125,74

10.2 INSTAL·LACIÓ A.F.S I A.C.S.

10.2.1 APARELLS SANITARIS
10.2.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de lavabo de porcellana sanitària amb pedestal sèrie bàsica, color blanc, de

520x410 mm, equipat amb aixetam temporitzada, sèrie bàsica, acabat crom, amb aerador i desguàs, acabat
blanc amb sifó corb. Fins i tot aixetes de regulació, enllaços d'alimentació flexibles, connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat amb silicona. Totalment
instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació dels elements de
fixació subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge
d'accessoris i complements. Segellat de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte. 83,19

10.2.1.2 Ut Subministrament i instal·lació de lavabo de porcellana sanitària per taulell sèrie bàsica, color blanc, de
600x475 mm, equipat amb conjunt d'aixetes monocomandament, sèrie bàsica, acabat cromat, amb aerador i
desguàs, acabat blanc amb sifó corb. Fins i tot aixetes de regulació, enllaços d'alimentació flexibles,
connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat
amb silicona. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació dels elements de
fixació subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge
d'accessoris i complements. Segellat de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte. 89,06

10.2.1.3 Ut Subministrament i instal·lació de vàter de porcellana sanitària amb dipòsit baix sèrie mitja, color blanc,
compost de tassa, seient, tapa especial, mecanisme de doble descàrrega, sortida dual amb joc de fixació i
colze d'evacuació. Fins i tot aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible, connexió a la xarxa d'aigua
freda i a la xarxa d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat amb silicona. Totalment instal·lat,
connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació dels elements de
fixació subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte. 129,56

10.2.1.4 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de
1/2" 50,47

10.2.1.5 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal.lació encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de d 1/2" i sortida de d 1/2" 26,00

10.2.1.6 Ut Subministrament i instal·lació d'aixeta de llautó cromat per jardí o terrassa, amb ràcord de connexió a
mànega, de 1/2" de diàmetre. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aixeta. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 7,65
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10.2.2 INSTAL·LACIÓ
10.2.2.1 Ut Subministrament i muntatge de pericó de pas prefabricada de polipropilè, de secció rectangular de 51x37

cm en la base i 30 cm d'altura, amb tapa de 38x25 cm i aixeta de pas d'esfera de llautó niquelat, sobre solera
de formigó en massa HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix. Inclús connexions de conduccions i acabaments.
Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert de l'extradós.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Formació de forats pel pas dels tubs.
Col·locació i connexió de l'aixeta de pas. Col·locació de la tapa i els accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 30,54

10.2.2.2 PA Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria realitzada amb tub de policlorur de vinil
clorat (PVC-C), per la xarxa d'aigua freda, calenta i retorn que connecta la derivació particular amb cadascun
dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra
humida per el tall del subministrament d'aigua, de seient pla, en muntatge encastat, p/p de material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra, vàlvules termostàtiques amb protecció contra sobretemperatures,
aïllament per canonades d’ACS, derivació particular, accessoris de derivacions, etc. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les claus. Col·locació i fixació de
canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 7.100,20

10.2.3 PRODUCCIÓ ACS
10.2.3.1 Ut Sistema de producció d'aigua calenta amb dipòsits acomuladors Viessmann Vitocal 161 de 300L, o

equivalent; material hidràulic i equips de seguretat per la sala de màquines (vasos de expansió, vàlvules de
seguretat ACS, conductes i reixa fums, etc). Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa
instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i
accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica i de terra. Col·locació del conducte
d'evacuació dels productes de la combustió i els accessoris de ventilació. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 2.708,08

10.2.3.2 Ut Conjunt solars Viessmann amb 2 captadors Vitosol 200F de 2,3 m² superfície d'absorció, dimensiones:
2380 x 1056 x 90 mm i pes: 40,9/42,6 kg., o equivalent. Material d’instal·lació per connexió dels panells fins a
la sala de màquines i líquid solar, material hidràulic i equips de seguretat per la sala de màquines (vasos de
expansió, vàlvules de seguretat, etc). Kit de muntatge per a dos panells sobre coberta plana. Totalment
muntat, connexionat i posada en funcionament per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu
correcte funcionament.
Inclou: Replanteig del conjunt. Col·locació de l'estructura de suport. Col·locació i fixació dels panells sobre
l'estructura suport. Col·locació del sistema d'acumulació solar. Connexionat amb la xarxa de conducció
d'aigua. Ompliment del circuit. Posada en marxa. 1.665,15

10.3 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ
10.3.1 Ut Grup generador format per bomba de calor Viessmann Vitocal 200-S Modelo AWB 201.B/AWB 201 de

14,6kW, o equivalent. Amb accessoris de connexió i plènum de sortida d’aire, material hidràulic de primari
per a la distribució de energia i equips de seguretat per la sala de màquines (vasos de expansió, valv.
Seguretat, sistema d’emplenat, etc), dipòsit de compensació de 70L, bomba de recirculació d’ACS WILO
Z-25 controlada per a la centraleta de la caldera.
Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de les unitats i els seus accessoris. Connexionat amb
les xarxes de conducció d'aigua i elèctrica i de recollida de condensats. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 8.110,51
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10.3.2 PA Sistema de calefacció per sostre radiant amb panells radiants de sostre Zehnder ZIP, 3 línies dobles de
9m de radiadors Zehnder ZIP2, o equivalent. 92,1w/m2, Temperatura d’impulsió: 60ºc, accessoris de
connexió de radiadors, suports al sostre i vàlvules d’equilibrat i material d’instal·lació per alimentació dels
panells fins a la sala de màquines i accessoris. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa
instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de les unitats i els seus accessoris. Connexionat amb
les xarxes de conducció d'aigua. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 5.377,95

10.3.3 Ut Subministrament i instal·lació de fan-coil mural TECHNIBEL, o equivalent; amb comandament a distància,
amb vàlvula de tres vies amb bypass; inclús connexions amb accessoris de connexió a sala de màquines.
Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Connexionat amb les xarxes de conducció
d'aigua i elèctrica i de recollida de condensats. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 695,27

10.4 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
10.4.1 PA Instal·lació completa de ventilació amb recuperador de calor Cephirus 2000 amb bateria addicional per

12kW, o equivalent. Inclou material hidràulic per connexió de bateria amb bomba de calor, canonada circular
d'acer aluminitzat per distribució de renovació per equipaments,reixetes d'impulsió i extracció, conductes i
reixes per extracció i aspiració d'aire de l'exterior, mà d'obra i posta en marxa del sistema. 7.041,21

10.5 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

10.5.1 INSTAL·LACIÓ
10.5.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici

composta per 113 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línea principal de
presa de terra de l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de coure nu
recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó a connectar. Inclús
plaques colzades de 3 mm d'espessor, soldades en taller a les armadures d'els pilars, soldadures
aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova. Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de
la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les derivacions.
Connexionat a massa de la xarxa. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 324,11

10.5.1.2 Ut Subministrament i instal·lació de quadre individual format per caixa encastable de material aïllant amb
porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en
compartiment independent i precintable, 1 interruptor general automàtic (IGA) bipolar (2P) i altres dispositius
generals i individuals de comandament i protecció. Fins i tot elements de fixació, reglets de connexió i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 645,43

10.5.1.3 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica completa de distribució interior individual composta dels
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb
IP 547, per a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, corrugat, amb IP 545, per a
canalització encastada; CABLEJAT amb conductors de coure ES07Z1-K (AS), RZ1MZ1-K (AS);
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de color blanc i embellidor de color blanc i monobloc
de superfície (IP55). Inclús caixes d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets
de connexió i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació
i d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 5.945,18
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10.5.1.4 Ut Subministrament i instal·lació de sistema intern de protecció contra sobretensions, format per 3 protectors
contra sobretensions 1 protector per a la línia monofàsica de subministrament elèctric col·locat dins del
quadre principal, 1 protector per a la línia telefònica analògica i 1 protector per a la línia informàtica.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Col·locació. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 482,68

10.5.1.5 Ut Subministrament i instal·lació de sistema extern de protecció enfront el llamp, format per parallamps amb
dispositiu d'encebament tipus "PDC", avanç de 15 µs i radi de protecció de 46 m per a un nivell de protecció
3 segons DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat (CTE), col·locat en coberta sobre pal d'acer
galvanitzat i 6 m d'alçada. Inclús suports, peces especials, platina conductora de coure estanyat, vies
d'espurnes, comptador dels impactes de llamp rebuts, tubs de protecció de les baixades i preses de terra
amb platina conductora de coure estanyat. Totalment muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Preparació de l'emplaçament. Execució de la connexió a terra. Preparació del parament de baixada
del conductor acabat. Subjecció definitiva. Connexionat a la xarxa conductora. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 3.767,34

10.5.2 IL·LUMINACIÓ
10.5.2.1 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària de sostre Downlight, de 135 mm de diàmetre, per a 1 làmpada

halògena QT 12 de 75 W; amb bastiment exterior d'alumini injectat, termoesmaltat, color blanc; doble
reflector d'alumini anoditzat; protecció IP 20 i aïllament classe F. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i
material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 64,46

10.5.2.2 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària de superfície, de 652x652x100 mm, per a 4 làmpades
fluorescents TL de 18 W, amb cos de lluminària de xapa d'acer lacat en color blanc, cantoneres de ABS i
lamel·les transversals estriades; reflector d'alumini brillant; balast magnètic; protecció IP 20 i aïllament classe
F. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i
comprovada.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 69,24

10.5.2.3 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària estanca de sostre de línies rectes, de 1251x200x94 mm, per a
1 làmpada fluorescent TL de 36 W; cos de lluminària de xapa d'acer termo-esmaltat en color blanc; reflector
d'alumini especular; balast magnètic; protecció IP 20. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material
auxiliar. Totalment muntada, connexionada i comprovada. 
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 43,63

10.5.2.4 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària, de 1276x100x100 mm, per a 1 làmpada fluorescent TL de 36
W, amb cos de polièster reforçat amb fibra de vidre; reflector interior de xapa d'acer, termoesmaltat, blanc;
difusor de metacrilat; balast magnètic; protecció IP 65 i rendiment major del 65%. Inclús làmpades,
accessoris, subjeccions d'ancoratge i material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 21,65

10.5.2.5 Ut Subministrament i instal·lació d'aplic de pared, de 402x130x400 mm, per a 1 làmpada fluorescent TC-L de
24 W, amb cos de lluminària format per perfils d'alumini extrudit, termoesmaltat, blanc; reflector
termoesmaltat blanc; difusor de policarbonat amb xapa microperforada; protecció IP 20, aïllament classe F i
rendiment major del 65%. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntat,
connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 60,65
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10.5.2.6 Ut Subministrament i instal·lació d'aplic de pared, de 37x40x1000 mm, per a 1 làmpada fluorescent T5 de 24
W, amb cos de lluminària format per perfils d'alumini extrudit, termoesmaltat, RAL 9006; reflector
termoesmaltat, blanc; difusor acrílic òpal d'alta transmitància; tapes finals; protecció IP 20 i aïllament classe
F. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntat, connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 42,87

10.5.2.7 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària per a adossar a sostre o paret, de 210x120x100 mm, per a 1
làmpada incandescent A 60 de 60 W, amb cos de lluminària d'alumini injectat i acer inoxidable, vidre
transparent amb estructura òptica, portalàmpades E 27, classe de protecció I, grau de protecció IP 65,
aïllament classe F. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntat,
connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 63,70

10.6 AJUDES A INDUSTRIALS
10.6.1 PA Ajudes a industrials per instal·lacions de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per la correcta

execució de les instal·lacions, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per realitzar tots aquells
treballs precisos per al correcte muntatge de la instal·lació. 394,24

10.7 INSTAL·LACIONS CONTRA
INCENDIS

10.7.1 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència, per a adossar a a la paret, amb tub lineal
fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP 42, amb bateries
de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Inclús
accessoris, elements d'ancoratge i material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 24,59

10.7.2 Ut Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió
incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor.
Inclús suport i accessoris de muntatge. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig de la situació de l'extintor. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 23,81

10.7.3 Ut Subministrament i col·locació de placa de senyalització de equips contra incendis, de poliestirè
fotoluminiscent, de 210x210 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació al parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 4,40

10.7.4 Ut Subministrament i col·locació de placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de poliestirè
fotoluminiscent, de 210x210 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació al parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 4,42

11 EQUIPAMENTS I ALTRES
11.1 Ut Subministrament i col·locació de banc mural per a vestuari, de 1000 mm de longitud, 380 mm de

profunditat i 390 mm d'alçada, format per seient de tres llistons de fusta vernissada de pi de Flandes, de
90x20 mm de secció, fixat a una estructura tubular d'acer, de 35x35 mm de secció, pintada amb resina
d'epoxi/polièster color blanc. Inclús accessoris de muntatge i elements d'ancoratge a parament vertical.
Totalment muntat.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació del banc.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte. 46,08
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11.2 Ut Subministre i col·locació de tira de penjadors per a vestuaris, composta per 4 penjadors d'acer inoxidable
AISI 304, color crom, de 58x50 mm. Clavats sobre panell fenòlic, de 1000x110x13 mm, color a escollir. Inclòs
elements de fixació. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació i fixació dels accessoris de
suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte. 17,24

11.3 Ut Subministrament i col·locació de taquilla modular per a vestuari, de 300 mm d'amplada, 500 mm de
profunditat i 1800 mm d'alçada, de tauler fenòlic HPL, color a escollir formada per dues portes de 900 mm
d'altura i 13 mm de gruix, laterals, prestatges, sostre, divisió i terra de 10 mm d'espessor, i fons perforat per a
ventilació de 3 mm d'espessor. Inclús elements de fixació, potes regulables de PVC, panys de relliscada,
claus, plaques de numeració, frontisses antivandàliques d'acer inoxidable i barres per penjar d'alumini amb
penjadors antilliscants d'ABS. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació, anivellació i fixació de l'armariet.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte. 121,74

11.4 Ut Subministrament i col·locació de mampara per dutxes, de 800x2100x8mm, de tauler fenòlic HPL, color a
escollir, amb elements de fixació d'acer inoxidable. Amb 3 penjadors d'acer inoxidable AISI 304, color crom,
de 58x50 mm. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació, anivellació i fixació de la mampara.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte. 71,78

11.5 Ut Subministrament i instal·lació de dosificador de sabó líquid amb disposició mural, per a sabó a granel, de
1,4 l de capacitat, dipòsit de SAN acabat fumat, polsador de ABS gris i tapa d'acer inoxidable, de
170x110x130 mm. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació i fixació dels accessoris de
suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte. 13,32

11.6 Ut Subministrament i instal·lació de portarrotllos de paper higiènic industrial, de ABS blanc i gris clar, de 312
mm de diàmetre i 120 mm d'ample, per a un rotllo de paper de 260 mm de diàmetre màxim, de 400 m de
longitud, per a mandri de 45 mm, tancament mitjançant pany i clau. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació i fixació dels accessoris de
suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte. 11,69

11.7 Ut Subministrament i instal·lació de tovalloler de paper metxa, tapa d'ABS blanc i base d'ABS gris clar, de
340x230x240 mm, per a un rotllo de paper metxa de 205 mm de diàmetre. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació i fixació dels accessoris de
suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte. 14,35

11.8 Ut Subministre i col·locació de barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor,
col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, amb osques antilliscants, d'acer inoxidable AISI 304 polit, de
dimensions totals 840x200 mm amb tub de 32 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix, nivellada i fixada al
suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i fixació dels
elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte. 72,50

11.9 Ut Subministre i col·locació de seient per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, col·locat en paret,
abatible, d'acer inoxidable AISI 304, acabat brillant, de dimensions totals 420x420 mm, nivellat i fixat al
suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant. Totalment muntat.
Inclou: Replantejament i traçat en el parament de la situació del seient. Col·locació, anivellació i fixació dels
elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte. 122,37
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11.10 Ut Subministrament i col·locació de moblament de lavabo, composada per 1,5 m de moblee baix acabat
laminat amb portes recobertes d'un foli impregnat de resines melamíniques amb un espessor de 0,2 mm i
front de 16 mm de gruix laminat per ambdues cares, cantells verticals i horitzontals arrodonits. Construcció
del moble mitjançant els següents elements: CARCASSES: fabricades en aglomerat de fusta de 16 mm de
gruix i recoberts de laminat per totes les seves cares i cantells (cantell frontal de 0,6 mm); darrera del mateix
material de 3,5 mm de gruix, recoberta de laminat per els seus dues cares; laterals assortits de varis trepants
que permeten la col·locació de prestatges a diferents alçades. PRESTATGES: fabricats en aglomerat de
fusta de 16 mm de gruix i recobertes de laminat per totes les seves cares i cantells (cantell frontal en ABS de
1,5 mm de gruix). FRONTISSES: d'acer niquelat, amb regulació en alçada, profunditat i ample; sistema clip
de muntatge i desmuntatge. PENJADORS: ocults d'acer, amb regulació d'alt i fons des de l'interior de
l'armari; aquest porta dos penjadors que suporten un pes total de 100 kg. POTES: de plàstic dur inserides en
tres punts de la base de l'armari; regulació d'alçada entre 10 i 20 cm; cada pota suporta un peso total de 250
kg. Inclús i acabaments a joc amb el acabat, guies de coixinets metàl·lics i agafadors en portes. Totalment
muntat, sense incloure taulell, electrodomèstics ni aigüera.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació dels mobles i complements. Fixació al parament mitjançant
elements d'ancoratge. Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. No
s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud dels mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 140,57

12 ACONDICIONAMENT PARCEL·LA
12.1 m³ Excavació de terres a cel obert per formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en

terra de sorra semidensa, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte.
Inclús transport de la maquinaria, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de
l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons
i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de
fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra. 6,31

12.2 m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense arquetes, 
amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals, format per tub de PVC llis, sèrie SN-2,
rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 250 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant.
Fins i tot p/p de accessoris, registres, unions i peces especials, juntes i lubricant per a muntatge, sense
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de
capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials. 23,21

12.3 m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense arquetes, 
amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-2,
rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 300 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant.
Fins i tot p/p de accessoris, registres, unions i peces especials, juntes i lubricant per a muntatge, sense
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de
capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials. 33,45
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12.4 m³ Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, en rases en les quals
prèviament s'han allotjat les instal·lacions i s'ha realitzat el reblert envoltant de les mateixes (no inclòs en
aquest preu); i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim mitjançant equip manual
format per picó vibrant manual tipus granota, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins
i tot cinta o distintiu indicador de la instal·lació, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a
utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificació o dessecació de cada
tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 9,35

12.5 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada, considerant el temps d'espera per a
la càrrega en obra, anada, descàrrega, tornada i cost de l'abocament. Sense incloure la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles per el seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons
especificacions de Projecte. 3,62

12.6 Ut Subministrament i instal·lació de grup de pressió Gundfos Hydro Multi E 2 CRE 10-6 amb accessoris,
format per 2 bombes centrífugues electròniques multietapes de 8 etapes, horitzontals, amb rodets, difusors i
totes les peces en contacte amb el mitjà d'impulsió d'acer inoxidable, connexió en aspiració de 3", connexió
en impulsió de 3", tancament mecànic independent del sentit de gir, unitat de regulació electrònica per a la
regulació i commutació de totes les bombes instal·lades amb variador de frequència integrat, amb pantalla
LCD per a indicació dels estats de treball i de la pressió actual i botó monocomandament per a la introducció
de la pressió nominal i de tots els paràmetres, memòria per a historials de treball i d'errades i interface per a
integració en sistemes GTC, motors de rotor sec amb una potència nominal total de 11 KW, 3770 r.p.m.
nominals, alimentació trifàsica 400V/50Hz, amb protecció tèrmica integrada i contra marxa en sec, protecció
IP 55, aïllament classe F, got d'expansió de membrana de 8 l, vàlvules de tall i antiretorn, pressòstat,
manòmetre, sensor de pressió, bancada, col·lectors d'acer inoxidable. Inclús p/p de tubs entre els distints
elements i accessoris. Totalment muntat, connexionat i posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament. Sense incloure la instal·lació elèctrica.
Inclou: Replanteig. Fixació del dipòsit. Col·locació i fixació del grup de pressió. Col·locació i fixació de
canonades i accessoris. Connexions de la bomba amb el dipòsit. Connexionat. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 8.387,61

12.7 m Subministrament i muntatge de canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de
polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 90 mm de diàmetre exterior i 5,4 mm de gruix,
SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament
excavada, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada. Inclús p/p de accessoris i peces especials, i altre material auxiliar. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocada de la sorra en el
fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 10,58

12.8 Ut Subministrament i instal·lació de sistema de control i dosificació de clor CTX Guardian amb bomba
dosificadora, bomba de recirculació per aportació i mescla de clor al dipòsit, material hidràulic d’interconnexió
dels equips i posta en marxa pel servei tècnic SAT. Inclús p/p de tubs entre els diferents elements i
accessoris, claus de pas d'esfera de llautó niquelat, filtre de cartutx, electrovàlvules, canonada de desguàs i
aixeta per a buidatge. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del descalcificador. Col·locació i fixació de canonades i accessoris.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 1.660,97

Quadre de preus nº 1

Nº Designació Import

121



12.9 m Subministrament i instal·lació de derivació individual monofàsica soterrada, delimitada entre la
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i el quadre de comandament i protecció de
cada usuari, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K 2x50+1G25 mm², sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble paret col·locat sobre llit de sorra de 10
cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases.
Inclús fil de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub en la
rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 15,34

13 GESTIÓ DE RESIDUS
13.1 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a

abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada, considerant el temps d'espera per a
la càrrega en obra, anada, descàrrega, tornada i cost de l'abocament. Sense incloure la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles per el seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons
especificacions de Projecte. 3,62

13.2 Ut Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i
tornada. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor, i cost de l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de
Projecte. 53,20

13.3 Ut Transport de residus inertes de paper i cartó, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i tornada.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor, i cost de l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de
Projecte. 86,47

13.4 Ut Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 5
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i tornada. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor, i cost de l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de
Projecte. 86,47

13.5 Ut Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició,
amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i
tornada. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor, i cost de l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de
Projecte. 127,70

Quadre de preus nº 1
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14 SEGURETAT I SALUT
14.1 Ut Mesures col·lectives i individuals en matèria de Seguretat i Salut Laboral durant l'execució de l'obra. 2.449,40

15 CONTROL DE QUALITAT
15.1 Ut Control i assajos necessaris segns normativa de materials i elements. Realitzats per laboratori autoritzat i

a peu d'obra. 1.632,94

16 VARIS I RESTA D'OBRA
16.1 PA A justificar segons preus de projecte de partides imprevistes 7.784,78

Quadre de preus nº 1

Nº Designació Import

123



1 MOVIMENT DE TERRES
1.1 ADL005 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans manuals. Comprèn els

treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o
urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes,
runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una
profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant
com mínima 30 cm. Inclús transport de la maquinària, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió, sense incloure transport a
l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció manual dels materials
d'esbrossada. Retirada i disposició manual dels materials objecte
d'esbrossada. Carga manual a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió.

mq09bro010 0,027 h 2,439 0,07Esbrolladora equipada amb disc de dents
de serra, de 0,42 kW de potència.

mo104 0,213 h 15,410 3,28Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 3,350 0,07Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 3,420 0,10

Preu total per m²  .................................................. 3,52

1.2 ADD010 m³ Desmunt en terra, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, fent
servir els mitjans mecànics. Inclús càrrega dels productes de l'excavació
sobre camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Traçat dels cantells de la base del terraplenament. Desmunt en
successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en cantells
atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de
talussos. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels
plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils
transversals del terreny, una vegada comprovat que aquests perfils són
els correctes segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que
sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.

mq01pan010b 0,043 h 27,505 1,18Pala carregadora sobre pneumàtics de 85
CV/1,2 m³.

mo104 0,006 h 15,410 0,09Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 1,270 0,03Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,300 0,04

Preu total per m³  .................................................. 1,34

Annex de justificació de preus
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1.3 ADE010a m³ Excavació de terres a cel obert per formació de rases per fonamentacions
fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila dura amb grava compacta,
amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de profunditat indicada en el
Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de paraments i fons
d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat
de fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les
terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
Director d'Execució de l'obra.

mq01ret020b 0,146 h 22,411 3,27Retrocarregadora sobre pneumàtics 75
CV.

mq01exn050c 0,292 h 41,018 11,98Retroexcavadora sobre pneumàtics amb
martell trencador 115 CV.

mo104 0,495 h 15,410 7,63Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 22,880 0,46Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 23,340 0,70

Preu total per m³  .................................................. 24,04

1.4 ADE010b m³ Excavació de terres a cel obert per formació de pous per fonamentacions
fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila dura amb grava compacta,
amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de profunditat indicada en el
Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de paraments i fons
d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat
de fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les
terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
Director d'Execució de l'obra.

mq01ret020b 0,175 h 22,411 3,92Retrocarregadora sobre pneumàtics 75
CV.

mq01exn050c 0,321 h 41,018 13,17Retroexcavadora sobre pneumàtics amb
martell trencador 115 CV.

mo104 0,537 h 15,410 8,28Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 25,370 0,51Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 25,880 0,78

Preu total per m³  .................................................. 26,66
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1.5 ADE010c m³ Excavació de terres a cel obert per formació de rases per instal·lacions
fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra semidensa, amb mitjans
mecànics, fins assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús
transport de la maquinaria, refinat de paraments i fons d'excavació,
extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat
de fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les
terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
Director d'Execució de l'obra.

mq01ret020b 0,188 h 22,411 4,21Retrocarregadora sobre pneumàtics 75
CV.

mo104 0,117 h 15,410 1,80Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 6,010 0,12Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 6,130 0,18

Preu total per m³  .................................................. 6,31
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2 FONAMENTACIÓ
2.1 CRL010 m² Formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de

fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en
central i abocada des de camió, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronación i enrasament del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície
teòrica de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o
altres elements d'unió.

mt10hmf011bb 0,105 m³ 37,631 3,95Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat
en central.

mo040 0,049 h 19,520 0,96Oficial 1ª estructurista.
mo083 0,049 h 17,210 0,84Ajudant estructurista.
% 2,000 % 5,750 0,12Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 5,870 0,18

Preu total per m²  .................................................. 6,05

2.2 CSV010a m³ Formació de sabata correguda de fonamentació de 50cm d'amplada, de
formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 20,775 kg/m³. Inclús p/p de separadors,
passa-tubs per a pas d'instal·lacions i armadures d'espera dels pilars o
altres elements.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i
fixació de les armadures. Col·locació de passa-canonades. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat
del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió.

mt07aco020a 7,000 Ut 0,084 0,59Separador homologat per
fonamentacions.

mt07aco010c 20,775 kg 0,613 12,74Acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborat en taller i
col·locat en obra, diàmetres varis.

mt10haf010nea 1,100 m³ 45,011 49,51Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en
central.

mt11var300 0,020 m 3,505 0,07Tub de PVC llis per a passatubs, varis
diàmetres.

mo040 0,201 h 19,520 3,92Oficial 1ª estructurista.
mo083 0,201 h 17,210 3,46Ajudant estructurista.
% 2,000 % 70,290 1,41Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 71,700 2,15

Preu total per m³  .................................................. 73,85
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2.3 CSV010b m³ Formació de sabata correguda de fonamentació de 45cm d'amplada, de
formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 22,226 kg/m³. Inclús p/p de separadors,
passa-tubs per a pas d'instal·lacions i armadures d'espera dels pilars o
altres elements.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i
fixació de les armadures. Col·locació de passa-canonades. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat
del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió.

mt07aco020a 7,000 Ut 0,084 0,59Separador homologat per
fonamentacions.

mt07aco010c 22,226 kg 0,613 13,62Acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborat en taller i
col·locat en obra, diàmetres varis.

mt10haf010nea 1,100 m³ 45,011 49,51Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en
central.

mt11var300 0,020 m 3,505 0,07Tub de PVC llis per a passatubs, varis
diàmetres.

mo040 0,201 h 19,520 3,92Oficial 1ª estructurista.
mo083 0,201 h 17,210 3,46Ajudant estructurista.
% 2,000 % 71,170 1,42Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 72,590 2,18

Preu total per m³  .................................................. 74,77

2.4 CSZ010a m³ Formació de sabata de fonamentació de formigó armat P1 i P2, realitzada
amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada des de camió, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 38,836
kg/m³. Inclús p/p de separadors, i armadures d'espera del pilar.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i
fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió.

mt07aco020a 8,000 Ut 0,084 0,67Separador homologat per
fonamentacions.

mt07aco010c 38,836 kg 0,613 23,81Acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborat en taller i
col·locat en obra, diàmetres varis.

mt10haf010nea 1,100 m³ 45,011 49,51Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en
central.

mo040 0,242 h 19,520 4,72Oficial 1ª estructurista.
mo083 0,242 h 17,210 4,16Ajudant estructurista.
% 2,000 % 82,870 1,66Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 84,530 2,54

Preu total per m³  .................................................. 87,07
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2.5 CAV010b m³ Formació de biga trava de formigó armat per allligat de la fonamentació
(P1-P2), realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 96,117 kg/m³. Inclús p/p de separadors.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament. Curat del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió.

mt07aco020a 10,000 Ut 0,084 0,84Separador homologat per
fonamentacions.

mt07aco010c 96,117 kg 0,613 58,92Acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborat en taller i
col·locat en obra, diàmetres varis.

mt10haf010nea 1,050 m³ 45,011 47,26Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en
central.

mo040 0,049 h 19,520 0,96Oficial 1ª estructurista.
mo083 0,048 h 17,210 0,83Ajudant estructurista.
% 2,000 % 108,810 2,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 110,990 3,33

Preu total per m³  .................................................. 114,32
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3 ESTRUCTURA
3.1 EFM010a m² Execució de mur de càrrega, de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit

de formigó, per revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada
R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter de ciment M-7,5, reblert de formigó en
la formació de cèrcol perimetral realitzat amb peces en U i armadura
d'acer segons normativa. Inclús p/p de formació de buits (sense incloure
les llindes), llindes, brancals, lligades, minves, trencaments, execució de
trobaments, enllaços entre murs i forjats i elements especials.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Col·locació
i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació
dels blocs per filades a nivell. Col·locació de les armadures en la faixa
armada de lligat perimetral i posterior reblert de formigó. Abocat, vibrat i
curat del formigó. Realització de tots els treballs necessaris per a la
resolució de buits. Enllaç entre murs i forjats.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 2 m².

mt02bhg010d 12,600 Ut 0,467 5,88Bloc buit de formigó, per revestir, color
gris, 40x20x20 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), inclús p/p
de peces especials: cèrcols i medis.
Segons UNE-EN 771-3.

mt09mor010d 0,015 m³ 72,934 1,09Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-7,5, confeccionat en obra con 300
kg/m³ de ciment i una proporció en volum
1/5.

mt10haf010gda 0,020 m³ 46,648 0,93Formigó HA-25/F/20/I, fabricat en central.
mt07aco010c 2,300 kg 0,613 1,41Acer en barres corrugades, UNE-EN

10080 B 500 S, elaborat en taller i
col·locat en obra, diàmetres varis.

mo019 0,349 h 19,520 6,81Oficial 1ª construcció en treballs de ram
de paleta.

mo073 0,175 h 17,210 3,01Ajudant construcció en treballs de ram de
paleta.

% 2,000 % 19,130 0,38Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 19,510 0,59

Preu total per m²  .................................................. 20,10

3.2 EFM010b m² Execució de mur de càrrega, de 15 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit
de formigó, per revestir, color gris, 40x20x15 cm, resistència normalitzada
R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter de ciment M-7,5, reblert de formigó en
la formació de cèrcol perimetral realitzat amb peces en U i armadura
d'acer segons normativa. Inclús p/p de formació de buits (sense incloure
les llindes), llindes, brancals, lligades, minves, trencaments, execució de
trobaments, enllaços entre murs i forjats i elements especials.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Col·locació
i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació
dels blocs per filades a nivell. Col·locació de les armadures en la faixa
armada de lligat perimetral i posterior reblert de formigó. Abocat, vibrat i
curat del formigó. Realització de tots els treballs necessaris per a la
resolució de buits. Enllaç entre murs i forjats.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 2 m².

mt02bhg010c 12,600 Ut 0,397 5,00Bloc buit de formigó, per revestir, color
gris, 40x20x15 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), inclús p/p
de peces especials: cèrcols i medis.
Segons UNE-EN 771-3.
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mt09mor010d 0,011 m³ 72,934 0,80Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-7,5, confeccionat en obra con 300
kg/m³ de ciment i una proporció en volum
1/5.

mt10haf010gda 0,015 m³ 46,648 0,70Formigó HA-25/F/20/I, fabricat en central.
mt07aco010c 1,500 kg 0,613 0,92Acer en barres corrugades, UNE-EN

10080 B 500 S, elaborat en taller i
col·locat en obra, diàmetres varis.

mo019 0,309 h 19,520 6,03Oficial 1ª construcció en treballs de ram
de paleta.

mo073 0,155 h 17,210 2,67Ajudant construcció en treballs de ram de
paleta.

% 2,000 % 16,120 0,32Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 16,440 0,49

Preu total per m²  .................................................. 16,93

3.3 EFM010c m³ Omplert de buits de blocs, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocada amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 70 kg/m³, executat en condicions complexes.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig.
Col·locació de les armadures. Abocament i compactació del formigó. 
Curat del formigó. Neteja de la superfície de coronació del mur.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de
càlcul, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte.

mt07aco010c 70,000 kg 0,613 42,91Acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborat en taller i
col·locat en obra, diàmetres varis.

mt10haf010nea 1,050 m³ 45,011 47,26Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en
central.

mq06bhe010 0,005 h 103,541 0,52Camió bomba estacionat a obra, per
bombeig de formigó. Inclús p/p de
desplaçament.

mo019 0,309 h 19,520 6,03Oficial 1ª construcció en treballs de ram
de paleta.

mo073 0,155 h 17,210 2,67Ajudant construcció en treballs de ram de
paleta.

% 2,000 % 99,390 1,99Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 101,380 3,04

Preu total per m³  .................................................. 104,42

3.4 EPC010 m Subministre i col·locació de carregador de bigueta auto-resistent de
formigó pretensat T-18 de 5 m de longitud màxima, recolzada sobre capa
de morter de ciment M-7,5 de 2 cm de gruix, per la formació de llinda en
buit de mur de fàbrica. Recolzat a cada costat 10 cm.
Inclou: Replantejament del nivell de recolzament de les biguetes. Neteja i
preparació del plànol de recolzament del sistema. Col·locació, aplomat,
anivellació i alineació. Aplacat de súpermaó 50x20x4 cm en una cara de la
bigueta
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt07vau010b 1,000 m 3,171 3,17Bigueta pretensada, T-18, Lmitjana = 4/5
m, segons UNE-EN 15037-1.

mt09mor010d 0,013 m³ 72,934 0,95Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-7,5, confeccionat en obra con 300
kg/m³ de ciment i una proporció en volum
1/5.

mt04lcg010a 2,000 Ut 0,146 0,29Maó ceràmic buit (súper maó), per
revestir, 50x20x4 cm, segons UNE-EN
771-1.

mo018 0,203 h 19,520 3,96Oficial 1ª construcció.
mo104 0,203 h 15,410 3,13Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 11,500 0,23Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 11,730 0,35
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Preu total per m  .................................................. 12,08

3.5 EAS005a Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025
S275JR en perfil pla, de 350x350 mm i gruix 18 mm, amb 4 perns soldats,
d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 35 cm de
longitud total. Treballat i muntat en taller. Fins i tot p/p de trepant central,
preparació de vores, bisellat al voltant del trepant per a millorar la unió del
pern a la cara superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces
especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o
desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt07ala011b 19,233 kg 1,031 19,83Platina d'acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfil pla laminat en calent,
per aplicacions estructurals.

mt07aco010c 2,209 kg 0,613 1,35Acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborat en taller i
col·locat en obra, diàmetres varis.

mq08sol020 0,016 h 2,223 0,04Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

mo042 0,399 h 19,520 7,79Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.
mo085 0,399 h 17,210 6,87Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
% 2,000 % 35,880 0,72Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 36,600 1,10

Preu total per Ut  .................................................. 37,70

3.6 EAS005b Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025
S275JR en perfil pla, de 350x350 mm i gruix 18 mm, amb 4 perns soldats,
d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 25 cm de
longitud total. Treballat i muntat en taller. Fins i tot p/p de trepant central,
preparació de vores, bisellat al voltant del trepant per a millorar la unió del
pern a la cara superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces
especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o
desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt07ala011b 19,233 kg 1,031 19,83Platina d'acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfil pla laminat en calent,
per aplicacions estructurals.

mt07aco010c 1,578 kg 0,613 0,97Acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborat en taller i
col·locat en obra, diàmetres varis.

mq08sol020 0,016 h 2,223 0,04Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

mo042 0,397 h 19,520 7,75Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.
mo085 0,397 h 17,210 6,83Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
% 2,000 % 35,420 0,71Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 36,130 1,08

Preu total per Ut  .................................................. 37,21
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3.7 EAS005c Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025
S275JR en perfil pla, de 150x150 mm i gruix 14 mm, amb 4 perns soldats,
d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 8 mm de diàmetre i 35 cm de
longitud total. Treballat i muntat en taller. Fins i tot p/p de trepant central,
preparació de vores, bisellat al voltant del trepant per a millorar la unió del
pern a la cara superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces
especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o
desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt07ala011b 2,649 kg 1,031 2,73Platina d'acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfil pla laminat en calent,
per aplicacions estructurals.

mt07aco010c 1,242 kg 0,613 0,76Acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborat en taller i
col·locat en obra, diàmetres varis.

mq08sol020 0,016 h 2,223 0,04Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

mo042 0,197 h 19,520 3,85Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.
mo085 0,197 h 17,210 3,39Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
% 2,000 % 10,770 0,22Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 10,990 0,33

Preu total per Ut  .................................................. 11,32

3.8 EAS005d Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025
S275JR en perfil pla, de 150x150 mm i gruix 14 mm, amb 4 perns soldats,
d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 8 mm de diàmetre i 25 cm de
longitud total. Treballat i muntat en taller. Fins i tot p/p de trepant central,
preparació de vores, bisellat al voltant del trepant per a millorar la unió del
pern a la cara superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces
especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o
desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt07ala011b 2,649 kg 1,031 2,73Platina d'acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfil pla laminat en calent,
per aplicacions estructurals.

mt07aco010c 1,135 kg 0,613 0,70Acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborat en taller i
col·locat en obra, diàmetres varis.

mq08sol020 0,016 h 2,223 0,04Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

mo042 0,197 h 19,520 3,85Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.
mo085 0,197 h 17,210 3,39Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
% 2,000 % 10,710 0,21Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 10,920 0,33

Preu total per Ut  .................................................. 11,25
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3.9 EAS010 kg Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en
perfils buits conformats en fred, per pilars. Treballat i muntat en taller,
amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1
i aplicació posterior de dues mans d'emprimació amb un espessor mínim
de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que han de
realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la
vora de la soldadura. Inclús p/p de preparació de cantells, soldadures,
talls, peces especials, plaques d'arrencada i transició de pilar inferior a
superior, morter sense retracció per a ataconat de plaques, escapçadures
i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons
de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació
de superfícies i emprimació.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

mt07ala010a 1,050 kg 0,592 0,62Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en
perfils laminats en calent, peces simples,
per aplicacions estructurals.

mt27pfi010 0,050 l 2,181 0,11Emprimació d'assecat ràpid, formulada
amb resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc.

mq08sol020 0,016 h 2,223 0,04Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

mo042 0,016 h 19,520 0,31Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.
mo085 0,016 h 17,210 0,28Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
% 2,000 % 1,360 0,03Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,390 0,04

Preu total per kg  .................................................. 1,43

3.10 EHU010 m² Formació d'estructura de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada amb bomba, amb un volum
total de formigó en sostre i bigues de 0,131 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B
500 S en zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols i
bigues, amb una quantia total 5,26 kg/m², constituïda per: FORJAT
UNIDIRECCIONAL: horitzontal, de cantell 25 = 20+5 cm; sistema
d'encofrat parcial amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant
de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils; semibigueta
pretensada T-12; revoltó de formigó, 60x20x20 cm, inclús p/p de peces
especials; capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de
repartiment formada per malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; bigues planes; alçada lliure de planta de fins a 3 m.
Inclús p/p de cèrcols perimetrals de planta. Sense incloure repercussió de
pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema
d'encofrat. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat.
Col·locació de biguetes i revoltons. Col·locació de les armadures amb
separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i
anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del
sistema d'encofrat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable
magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de
6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les
cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m². Es consideren inclosos tots els elements
integrants de l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.
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mt08eva010a 0,280 m² 13,666 3,83Sistema d'encofrat recuperable per a
l'execució de bigues de formigó per
revestir, compost de: puntals metàl·lics
telescòpics, sotaponts metàl·lics i
superfície encofrant de fusta tractada
reforçada amb barres i perfils, fins a 3 m
d'alçària lliure de planta.

mt08efu020a 0,820 m² 1,526 1,25Sistema d'encofrat parcial per a forjat
unidireccional de formigó armat, fins a 3 m
d'alçària lliure de planta, compost de:
puntals, sotaponts metàl·lics i superfície
encofrant de fusta tractada reforçada amb
barres i perfils.

mt07bho100c 5,625 Ut 0,537 3,02Revoltó de formigó, 60x20x20 cm, inclús
p/p de peces especials.

mt07vse010a 0,165 m 1,951 0,32Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana =
<4 m, segons UNE-EN 15037-1.

mt07vse010b 0,908 m 2,369 2,15Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana =
4/5 m, segons UNE-EN 15037-1.

mt07vse010c 0,495 m 2,530 1,25Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana =
5/6 m, segons UNE-EN 15037-1.

mt07vse010d 0,083 m 2,767 0,23Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana =
>6 m, segons UNE-EN 15037-1.

mt07aco020c 0,800 Ut 0,049 0,04Separador homologat per bigues.
mt07aco010c 5,260 kg 0,613 3,22Acer en barres corrugades, UNE-EN

10080 B 500 S, elaborat en taller i
col·locat en obra, diàmetres varis.

mt07ame010h 1,100 m² 1,303 1,43Malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt10haf010nea 0,131 m³ 45,011 5,90Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en
central.

mq06bhe010 0,005 h 103,541 0,52Camió bomba estacionat a obra, per
bombeig de formigó. Inclús p/p de
desplaçament.

mo040 0,476 h 19,520 9,29Oficial 1ª estructurista.
mo083 0,476 h 17,210 8,19Ajudant estructurista.
% 2,000 % 40,640 0,81Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 41,450 1,24

Preu total per m²  .................................................. 42,69

3.11 EHL010 m² Formació de voladís de llosa massissa de formigó armat, per quedar vist,
horitzontal, amb alçària lliure de planta d'entre 3 i 4 m, cantell 15 cm,
realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada amb
bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 22
kg/m²; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb
puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de melamina reforçada
amb barnilles i perfils. Inclús p/p de nervis i cèrcols perimetrals de planta i
buits. Sense incloure repercussió de pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema
d'encofrat. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat.
Col·locació d'armadures amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió.
Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de
defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable
magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de
6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les
cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m².

mt08efl010c 1,100 m² 10,948 12,04Sistema d'encofrat continu per a forjat de
llosa massissa de formigó armat, per
quedar vist, entre 3 i 4 m d'alçària lliure de
planta, compost de: puntals, sotaponts
metàl·lics i superfície encofrant de
melamina reforçada amb barres i perfils.

mt07aco020i 3,000 Ut 0,048 0,14Separador homologat per lloses
massisses.
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mt07aco010c 22,000 kg 0,613 13,49Acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborat en taller i
col·locat en obra, diàmetres varis.

mt10haf010nea 0,158 m³ 45,011 7,11Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en
central.

mq06bhe010 0,006 h 103,541 0,62Camió bomba estacionat a obra, per
bombeig de formigó. Inclús p/p de
desplaçament.

mo040 0,375 h 19,520 7,32Oficial 1ª estructurista.
mo083 0,375 h 17,210 6,45Ajudant estructurista.
% 2,000 % 47,170 0,94Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 48,110 1,44

Preu total per m²  .................................................. 49,55

3.12 EAV010 kg Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en
perfils laminats en calent, peces simples de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA,
HEB o HEM, per bigues i corretges, mitjançant unions soldades. Treballat
i muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons
UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans d'emprimació amb
un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la
zona en que han de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de
100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p de preparació de
cantells, soldadures, talls, peces especials, escapçadures i reparació en
obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de transport,
manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies
i emprimació.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

mt07ala010h 1,050 kg 0,606 0,64Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en
perfils laminats en calent, peces simples,
per aplicacions estructurals.

mt27pfi010 0,050 l 2,181 0,11Emprimació d'assecat ràpid, formulada
amb resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc.

mq08sol020 0,016 h 2,223 0,04Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

mo042 0,016 h 19,520 0,31Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.
mo085 0,016 h 17,210 0,28Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
% 2,000 % 1,380 0,03Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,410 0,04

Preu total per kg  .................................................. 1,45

Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total

136



4 COBERTES
4.1 QAD020 m² Formació de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus

invertida, pendent del 1% al 5%, composta dels següents elements:
FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i
juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa de 8 cm d'espessor
medi a base de formigó cel·lular de ciment escumat, a base de ciment
CEM II/A-P 32,5 R i additiu airejant, resistència a compressió major o igual
a 0,2 MPa, densitat 350 kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,093 W/(mK); acabat
amb capa de regularització de morter de ciment M-5 de 2 cm d'espessor,
arremolinada i neta; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, adherida,
formada per una làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, tipus
LBM(SBS) - 40 - FP, Esterdan 40 P Elast "DANOSA", massa nominal 4
kg/m², amb armadura de feltre de polièster no teixit, de superfície no
protegida, acabada amb film plàstic en ambdues cares col·locada amb
emulsió asfàltica de base aquosa, Curidan "DANOSA"; CAPA
SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: geotèxtil no teixit compost per fibres
de polièster unides per tiretes, Danofelt PY 150 "DANOSA", amb una
massa superficial de 150 g/m²; AÏLLAMENT TÈRMIC: plafó rígid de
poliestirè extrudit, segons UNE-EN 13164, Danopren 80 "DANOSA", de 80
mm d'espessor, resistència tèrmica 2,2 m²K/W, amb acabat lateral
mecanitzat a mitja fusta; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ:
geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes,
Danofelt PY 200 "DANOSA", amb una massa superficial de 200 g/m²;
CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de còdol de 16 a 32 mm de diàmetre,
exempta de fins, estesa amb un espessor medi de 80 mm.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat
de tremujals, aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant vorada
de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè de juntes
amb poliestirè expandit. Abocada i reglejat del formigó cel·lular fins
arribar el nivell de coronació de les mestres. Abocat, estesa i reglejat de la
capa de morter de regularització. Neteja i preparació de la superfície en la
què ha d'aplicar-se la membrana. Aplicació de l'emulsió asfàltica.
Col·locació de la impermeabilització. Col·locació de la capa separadora
sota aïllament. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació
de l'aïllament d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar. Tall,
ajust i col·locació de l'aïllament. Col·locació de la capa separadora sota
protecció. Abocament i estesa de la capa de protecció de grava.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares
interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, des de
les cares interiors dels ampits o plafons perimetrals que la limiten.

mt04lcc010c 4,000 Ut 0,132 0,53Maó ceràmic buit (totxana), per revestir,
29x14x9 cm, segons UNE-EN 771-1.

mt10hes010a 0,080 m³ 54,774 4,38Formigó cel·lular de ciment escumat, a
base de ciment CEM II/A-P 32,5 R i
additiu airejant, resistència a compressió
major o igual a 0,2 MPa, densitat 350
kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,093
W/(mK).

mt16pea020b 0,010 m² 0,732 0,01Plafó rígid de poliestirè expandit, segons
UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte,
de 20 mm d'espessor, resistència tèrmica
0,55 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), per junta de dilatació.

mt09mor010c 0,020 m³ 68,760 1,38Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/6.

mt14lbd020e 1,100 m² 6,495 7,14Làmina de betum modificat amb elastòmer
SBS, tipus LBM(SBS) - 40 - FP, Esterdan
40 P Elast "DANOSA", massa nominal 4
kg/m², amb armadura de feltre de polièster
no teixit, de superfície no protegida,
acabada amb film plàstic en ambdues
cares. Segons UNE-EN 13707.

mt14lbd100a 0,300 kg 1,338 0,40Emulsió asfàltica de base aquosa,
Curidan "DANOSA", EA, UNE 104231.
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mt14lbd300b 1,050 m² 0,516 0,54Geotèxtil no teixit compost per fibres de
polièster unides per tiretes, Danofelt PY
150 "DANOSA", amb una massa
superficial de 150 g/m².

mt16pdt020y 1,050 m² 17,186 18,05Plafó rígid de poliestirè extrudit, segons
UNE-EN 13164, Danopren 80 "DANOSA",
de 80 mm d'espessor, resistència tèrmica
2,2 m²K/W, amb acabat lateral mecanitzat
a mitja fusta.

mt14lbd300c 1,050 m² 0,648 0,68Geotèxtil no teixit compost per fibres de
polièster unides per tiretes, Danofelt PY
200 "DANOSA", amb una massa
superficial de 200 g/m².

mt01arc010 0,360 t 17,004 6,12Cantell rodat de 16 a 32 mm de diàmetre.
mo018 0,431 h 19,520 8,41Oficial 1ª construcció.
mo104 0,431 h 15,410 6,64Peó ordinari construcció.
mo027 0,114 h 19,520 2,23Oficial 1ª aplicador de làmines

impermeabilitzants.
mo062 0,114 h 17,210 1,96Ajudant aplicador de làmines

impermeabilitzants.
mo049 0,040 h 19,520 0,78Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
mo092 0,040 h 17,210 0,69Ajudant muntador d'aïllaments.
% 2,000 % 59,940 1,20Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 61,140 1,83

Preu total per m²  .................................................. 62,97

4.2 04001 m2 Formació de pendents 5% continuu de morter de ciment hidròfug M-5,
reglejat, capa de 15 mm d'espessor medi, aplicat sobre un suport
resistent horitzontal exterior, sobre el voladís de la coberta, acabat
superficial rugós. Inclús p/p de preparació de la superfície suport,
formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior
a tres metre, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments
o altres elements rebuts en la seva superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt09moe010a 0,050 m³ 75,638 3,78Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N,
hidròfug, tipus M-5, confeccionat en obra
con 250 kg/m³ de ciment i una proporció
en volum 1/6.

mo018 0,209 h 19,520 4,08Oficial 1ª construcció.
mo104 0,209 h 15,410 3,22Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 11,080 0,22Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 11,300 0,34

Preu total per m2  .................................................. 11,64

4.3 04002 m Formació remat coberta de graves, amb planxa perforada d'acer
galvanitzat, de 3mm de gruix, acabada sense polir, col·locada amb
fixacions. Amb perforacions rododnes de 4mm de diàmetre

A012F000 0,139 h 17,940 2,49Oficial 1a manyà
A013F000 0,070 h 16,480 1,15Ajudant manyà
B0CHU610 0,450 m2 27,875 12,54Xapa acer perforat,g=3mm,coef.perf. 40%

3,000 % Costos indirectes 16,180 0,49

Preu total per m  .................................................. 16,67
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4.4 QLC020 Ut Subministrament i muntatge de finestra per a coberta plana, CFP
"VELUX", fixa, de 60x60 cm, marc i fulla de PVC, acabat blanc, amb
aïllament interior de poliestirè, cúpula exterior transparent de
polimetilmetacrilat (PMMA), envidriament interior aïllant de seguretat
(vidre interior laminar de 3+3 mm, cambra d'aire replena de gas argó de
14,5 mm, vidre exterior temperat de 4 mm amb recobriment aïllant i
separador d'acer inoxidable), col·locada sobre suport de PVC, ZCE
"VELUX", de 15 cm d'altura. Totalment equipada, muntada i provada.
Inclou: Replanteig. Presentació, aplomat i anivellació del suport. Cargolat
dels elements de fixació del suport. Segellat de juntes perimetrals.
Cargolat del marc sobre el suport. Col·locació i fixació de la cúpula sobre
el marc.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt22vqp010a 1,000 Ut 238,388 238,39Finestra per a coberta plana, CFP
"VELUX", fixa, de 60x60 cm, marc i fulla
de PVC, acabat blanc, amb aïllament
interior de poliestirè, cúpula exterior
transparent de polimetilmetacrilat
(PMMA), envidriament interior aïllant de
seguretat (vidre interior laminar de 3+3
mm, cambra d'aire replena de gas argó de
14,5 mm, vidre exterior temperat de 4 mm
amb recobriment aïllant i separador d'acer
inoxidable).

mt22vqp012a 1,000 Ut 120,457 120,46Suport de PVC per a finestres de coberta
plana, ZCE "VELUX", de 60x60x15 cm,
color gris.

mo009 1,130 h 20,170 22,79Oficial 1ª muntador.
mo075 0,565 h 17,210 9,72Ajudant muntador.
% 2,000 % 391,360 7,83Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 399,190 11,98

Preu total per Ut  .................................................. 411,17

4.5 QAF030 Ut Execució de trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb
grava, tipus invertida amb bonera de sortida vertical, realitzant un rebaix
en el suport al voltant de la bonera, en el qual es rebrà la
impermeabilització formada per: peça de reforç de làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, tipus LBM(SBS) - 40 - FP, Esterdan 40 P
Elast "DANOSA", massa nominal 4 kg/m², amb armadura de feltre de
polièster no teixit, de superfície no protegida, acabada amb film plàstic en
ambdues cares, completament adherida al suport prèviament emprimat
amb emulsió asfàltica de base aquosa, Curidan "DANOSA", i col·locació
de clavegueró de cautxú EPDM, "DANOSA", de sortida vertical, de 80 mm
de diàmetre, amb reixeta alta, Paragravilla "DANOSA", de polietilè,
íntegrament adherit a la peça de reforç anterior amb bufador. Totalment
acabat i preparat per a rebre la membrana impermeabilitzant corresponent
(no inclosa en aquest preu).
Inclou: Execució de rebaixi del suport al voltant de l'albelló. Neteja i
preparació de la superfície en la qual ha d'aplicar-se la làmina asfàltica.
Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la peça de reforç.
Col·locació de la bunera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt14lbd100a 0,300 kg 1,338 0,40Emulsió asfàltica de base aquosa,
Curidan "DANOSA", EA, UNE 104231.

mt14lbd020e 1,050 m² 6,495 6,82Làmina de betum modificat amb elastòmer
SBS, tipus LBM(SBS) - 40 - FP, Esterdan
40 P Elast "DANOSA", massa nominal 4
kg/m², amb armadura de feltre de polièster
no teixit, de superfície no protegida,
acabada amb film plàstic en ambdues
cares. Segons UNE-EN 13707.
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mt14lbd200la 1,000 Ut 13,505 13,51Clavegueró de cautxú EPDM, "DANOSA",
de sortida vertical, de 80 mm de diàmetre,
amb reixeta alta, Paragravilla "DANOSA",
de polietilè.

mo027 0,261 h 19,520 5,09Oficial 1ª aplicador de làmines
impermeabilitzants.

mo062 0,261 h 17,210 4,49Ajudant aplicador de làmines
impermeabilitzants.

mo006 0,244 h 20,170 4,92Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 35,230 0,70Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 35,930 1,08

Preu total per Ut  .................................................. 37,01

4.6 QLL010 m² Formació de coberta a dues aigües en cobertes, amb perfileria
autoportant d'alumini lacat per una dimensió de llum màxima de 2 m
revestit amb plaques de policarbonat compacte incolora amb protecció
UV i 4 mm de gruix. Inclús perfileria estructural d'alumini lacat, cargols i
elements d'acabament i peces d'ancoratge per formació de l'element
portant, talls de planxa, perfileria universal amb gomes de neoprè per
tancaments, cargols d'acer inoxidable i peces especials per la col·locació
de les plaques. Totalment terminat en condicions d'estanquitat.
Inclou: Muntatge de l'element portant. Muntatge de l'estructura de
perfileria d'alumini. Col·locació i fixació de les plaques. Resolució del
perímetre interior i exterior del conjunt. Segellat elàstic de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en
veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

mt21lpe010d 1,000 m² 54,174 54,17Repercussió per m² de claraboia a dues
aigües amb una llum màxima de 3 m de
l'estructura autoportant formada per
perfileria d'alumini extrusionada amb
aliatge 6063 i tractament tèrmic T-5.

mt21lpe020d 1,000 m² 19,095 19,10Repercussió per m² de claraboia a dues
aigües amb una llum màxima de 3 m dels
elements d'acabament, cargols i peces
d'ancoratge de la claraboia.

mt21lpc010g 1,050 m² 15,645 16,43Placa de policarbonat compacte incolora
amb protecció UV i 4 mm de gruix.

mt21lpc020 3,000 m 6,649 19,95Perfileria universal d'alumini, amb gomes
de neoprè, per tancaments de juntes entre
plaques de policarbonat cel·lular en
llanternons.

mt21lpc030 2,000 Ut 0,739 1,48Material auxiliar per muntatge de plaques
de policarbonat cel·lular en llanternons.

mo009 2,784 h 20,170 56,15Oficial 1ª muntador.
mo075 2,784 h 17,210 47,91Ajudant muntador.
% 2,000 % 215,190 4,30Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 219,490 6,58

Preu total per m²  .................................................. 226,07
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5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
5.1 TANCAMENTS EXTERIORS

5.1.1 FAY020 m² Execució de fulla exterior de sistema de façana ventilada de 1'5 cm
d'espessor, de revestiment ceràmic extrusor de gran format, sistema
Favemanc XB "GRES DE LA MANCHA",o equivalent; de 400x800 mm i
300x800 mm, color "Ibiza" i "Gris Marengo", inclús p/p de perfilaria de
suport d'alumini composta de perfils verticals tipus "T" amb espessors
mitjans de 2,8 mm, grapes d'acer inoxidable per a suport de les peces,
mènsules per a sustentació i mènsules per retenció dels perfils verticals
subjectes mitjançant ancoratges i cargols d'acer inoxidable, remats de
cantonades amb xapa d'acer galvanitzat lacat de 0'6 mm, formació amb
xapa d'acer galvanitzat lacat d'1 mm de gruix de llindes, escopidors,
brancals i queixals; junts, realització d'encontres i peces especials. 
Inclou: Preparació dels elements de subjecció incorporats prèviament a
l'obra. Replanteig dels eixos verticals i horitzontals de les juntes.
Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits.
Alineació, aplomat i anivellament del revestiment ceràmic. Fixació
definitiva de les peces a la subestructura suport. Neteja final del
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint tots els buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint tots els buits.

mt12pcg010Gr 1,050 m² 42,627 44,76Revestiment ceràmic extrusor de gran
format, sistema Favemanc "GRES DE LA
MANCHA", de 400x800 i 300x800 mm,
color "Ibiza" i "Gris Marengo", acabat
pissarra, inclús p/p de perfilaria de suport
d'alumini composta de perfils verticals
tipus "T" amb espessors mitjans de 2,8
mm, grapes d'acer inoxidable per a suport
de les peces, mènsules per a sustentació i
mènsules per retenció dels perfils verticals
subjectes mitjançant ancoratges i cargols
d'acer inoxidable, remats de cantonada
amb xapa i formació amb xapa d'acer
galvanitzat de brancals, dintells, ampits,
etc.

mo047 0,829 h 19,520 16,18Oficial 1ª muntador de sistemes de
façanes prefabricades.

mo090 0,829 h 17,210 14,27Ajudant muntador de sistemes de façanes
prefabricades.

% 3,000 % 75,210 2,26Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 77,470 2,32

Preu total per m²  .................................................. 79,79

5.2 TANCAMENTS INTERIORS
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5.2.1 PTZ010a m² Formació de fulla de partició interior de 14 cm d'espessor de fàbrica, de
maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x9 cm, rebuda amb morter
de ciment M-5. Fins i tot p/p de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de
cèrcols i bastiments de base, minvaments, trencaments, lligades, caps i
neteja.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació
i aplomat de mires de referència. Col·locació, aplomat i anivellació de
bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils entre
mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels
elements de fixació de bastiments i bastiments base. Trobades de la
fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat
superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

mt04lcc010c 35,700 Ut 0,132 4,71Maó ceràmic buit (totxana), per revestir,
29x14x9 cm, segons UNE-EN 771-1.

mt09mor010c 0,020 m³ 68,760 1,38Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/6.

mo019 0,597 h 19,520 11,65Oficial 1ª construcció en treballs de ram
de paleta.

mo105 0,298 h 15,410 4,59Peó ordinari construcció en treballs de
ram de paleta.

% 2,000 % 22,330 0,45Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 22,780 0,68

Preu total per m²  .................................................. 23,46

5.2.2 PTZ010b m² Formació de fulla de partició interior de 9 cm d'espessor de fàbrica, de
maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x9 cm, rebuda amb morter
de ciment M-5. Fins i tot p/p de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de
cèrcols i bastiments de base, minvaments, trencaments, lligades, caps i
neteja.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació
i aplomat de mires de referència. Col·locació, aplomat i anivellació de
bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils entre
mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels
elements de fixació de bastiments i bastiments base. Trobades de la
fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat
superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

mt04lcc010c 24,150 Ut 0,132 3,19Maó ceràmic buit (totxana), per revestir,
29x14x9 cm, segons UNE-EN 771-1.

mt09mor010c 0,009 m³ 68,760 0,62Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/6.

mo019 0,376 h 19,520 7,34Oficial 1ª construcció en treballs de ram
de paleta.

mo105 0,188 h 15,410 2,90Peó ordinari construcció en treballs de
ram de paleta.

% 2,000 % 14,050 0,28Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 14,330 0,43

Preu total per m²  .................................................. 14,76
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5.2.3 PTZ010c m² Formació de fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de
maó ceràmic buit (súper mascletó), per revestir, 50x20x7 cm, rebuda amb
una barreja en aigua de goma d'enganxar de cola preparada i fins un 25%
de guix de qualitat B1. Fins i tot p/p de replanteig, anivellació i aplomat,
rebut de cèrcols i bastiments de base, minvaments, trencaments, lligades,
caps i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació
i aplomat de mires de referència. Col·locació, aplomat i anivellació de
bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils entre
mires. Col·locació de la tira de desolidarització de poliestirè expandit en
arrencaments d'envans i part superior de bastiments de base de portes.
Col·locació de les peces per filades a nivell. Rematada amb guix en la
trobada de la fàbrica de maó de gran format amb el forjat superior.
Rebuda a l'obra dels elements de fixació de bastiments i bastiments base.
Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica
amb el forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

mt16pea020a 0,025 m² 0,502 0,01Plafó rígid de poliestirè expandit, segons
UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte,
de 10 mm d'espessor, resistència tèrmica
0,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), per junta de dilatació.

mt04lcg010b 9,804 Ut 0,223 2,19Maó ceràmic buit (súper mascletó), per
revestir, 50x20x7 cm, segons UNE-EN
771-1.

mt09eyc010 9,035 kg 0,167 1,51Goma d'enganxar d'escaiola.
mt09eyc020 3,010 kg 0,167 0,50Goma d'enganxar de guix.
mo019 0,204 h 19,520 3,98Oficial 1ª construcció en treballs de ram

de paleta.
mo105 0,102 h 15,410 1,57Peó ordinari construcció en treballs de

ram de paleta.
% 2,000 % 9,760 0,20Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,960 0,30

Preu total per m²  .................................................. 10,26

5.2.4 PTZ010d m² Formació de fulla de partició interior de 4 cm d'espessor de fàbrica, de
maó ceràmic buit (maó), per revestir, 29x14x4 cm, rebuda amb morter de
ciment M-5. Fins i tot p/p de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de
cèrcols i bastiments de base, minvaments, trencaments, lligades, caps i
neteja.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació
i aplomat de mires de referència. Col·locació, aplomat i anivellació de
bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils entre
mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels
elements de fixació de bastiments i bastiments base. Trobades de la
fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat
superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

mt04lcc010a 24,150 Ut 0,085 2,05Maó ceràmic buit (maó), per revestir,
29x14x4 cm, segons UNE-EN 771-1.

mt09mor010c 0,004 m³ 68,760 0,28Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/6.

mo019 0,318 h 19,520 6,21Oficial 1ª construcció en treballs de ram
de paleta.

mo105 0,160 h 15,410 2,47Peó ordinari construcció en treballs de
ram de paleta.

% 2,000 % 11,010 0,22Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 11,230 0,34
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Preu total per m²  .................................................. 11,57

5.2.5 PTW070 m² Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Hydro "PLACO", de 66 mm de gruix total,
compost per una placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 18 /
vora afinada, Placomarine PPM 18 "PLACO", formada per una ànima de
guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmines de
cartró fort, additius amb silicona per a reduir la seva capacitat d'absorció
d'aigua, cargolada directament a una estructura autoportant de perfils
metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals R 48
"PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i muntants verticals M 48
"PLACO", amb una separació entre muntants de 600 mm. Inclús p/p de
replanteig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu
perímetre de cintes o bandes estances, en la superfície de recolzament o
contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges de canals i
muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols;
tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de
junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ
replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes,
i neteja final. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir
(sense incloure en aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·locació de
les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de les caixes per
a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior
perforació de les plaques. Tractament dels junts entre plaques. Rebut de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o igual a 8
m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície major a 8 m², es
deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o igual a 8
m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície major a 8 m², es
deduirà tot el buit.

mt12plj020a 0,450 m 0,202 0,09Banda estanca, Banda 45 "PLACO",
d'escuma de cèl·lules tancades amb una
cara autoadhesiva, per a l'estanquitat i
aïllament de la base dels envans.

mt12plp070b 1,000 m 0,948 0,95Canal de perfil metàl·lic d'acer galvanitzat,
R 48 "PLACO", fabricat mitjançant
laminació en fred, de 3000 mm de
longitud, 48x30 mm de secció i 0,55 mm
de gruix, segons UNE-EN 14195.

mt12plp060b 2,100 m 1,122 2,36Muntant de perfil metàl·lic d'acer
galvanitzat, M 48 "PLACO", fabricat
mitjançant laminació en fred, de 3000 mm
de longitud, 46,5x36 mm de secció i 0,6
mm de gruix, segons UNE-EN 14195.

mt12plk010qij 1,050 m² 8,425 8,85Placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 -
1200 / 2500 / 18 / vora afinada,
Placomarine PPM 18 "PLACO", formada
per una ànima de guix d'origen natural
embotida i íntimament lligada a dues
làmines de cartró fort, additius amb
silicona per a reduir la seva capacitat
d'absorció d'aigua.

mt12plt010a 11,000 Ut 0,007 0,08Cargol autoroscant TTPC 25 "PLACO",
amb cap de trompeta, de 25 mm de
longitud, per a instal·lació de plaques de
guix laminat sobre perfileria de gruix
inferior a 6 mm.

Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total

144



mt12plt030b 5,000 Ut 0,014 0,07Cargol autoperforant rosca-xapa, TRPF 13
"PLACO", de 13 mm de longitud.

mt12plj010a 1,400 m 0,028 0,04Cinta microperforada, "PLACO", per a
acabat de junts de plaques de guix
laminat.

mt12plm010a 0,330 kg 0,641 0,21Pasta d'assecatge en pols, SN "PLACO",
per al tractament dels junts de les plaques
de guix laminat.

mo048 0,170 h 19,520 3,32Oficial 1ª muntador de prefabricats
interiors.

mo091 0,170 h 17,210 2,93Ajudant muntador de prefabricats interiors.
% 2,000 % 18,900 0,38Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 19,280 0,58

Preu total per m²  .................................................. 19,86

5.2.6 PSY050 m² Subministrament i muntatge d'envà senzill, sistema Placo Hydro
"PLACO", autoportant, de 84 mm de gruix total, sobre banda
autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", col·locada sota dels canals i muntants
d'arrencada, format per una estructura simple autoportant de perfils
metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals R 48 "PLACO" i muntants
M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de 600 mm i una
disposició normal "N", a cada costat de la qual es cargola una placa de
guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 18 / vora afinada, Placomarine
PPM 18 "PLACO" en una cara i una altra placa H1 / UNE-EN 520 - 1200 /
2500 / 18 / vora afinada, Placomarine PPM 18 "PLACO" en l'altra cara.
Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació
en tot el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la superfície de
recolzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges de
canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant
cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles;
tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes
per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ
replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes,
i neteja final. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir
(sense incloure en aquest preu l'aïllament a col·locar entre muntants).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans
a realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre
els elements horitzontals. Col·locació de les plaques per al tancament
d'una de les cares de l'envà, mitjançant fixacions mecàniques. Tancament
de la segona cara amb plaques, mitjançant fixacions mecàniques.
Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de
pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o igual a 8
m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície major a 8 m², es
deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o igual a 8
m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície major a 8 m², es
deduirà tot el buit.

mt12plj020a 0,450 m 0,202 0,09Banda estanca, Banda 45 "PLACO",
d'escuma de cèl·lules tancades amb una
cara autoadhesiva, per a l'estanquitat i
aïllament de la base dels envans.

mt12plp070b 0,900 m 0,948 0,85Canal de perfil metàl·lic d'acer galvanitzat,
R 48 "PLACO", fabricat mitjançant
laminació en fred, de 3000 mm de
longitud, 48x30 mm de secció i 0,55 mm
de gruix, segons UNE-EN 14195.
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mt12plp060b 2,100 m 1,122 2,36Muntant de perfil metàl·lic d'acer
galvanitzat, M 48 "PLACO", fabricat
mitjançant laminació en fred, de 3000 mm
de longitud, 46,5x36 mm de secció i 0,6
mm de gruix, segons UNE-EN 14195.

mt12plk010qij 1,050 m² 8,425 8,85Placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 -
1200 / 2500 / 18 / vora afinada,
Placomarine PPM 18 "PLACO", formada
per una ànima de guix d'origen natural
embotida i íntimament lligada a dues
làmines de cartró fort, additius amb
silicona per a reduir la seva capacitat
d'absorció d'aigua.

mt12plk010qij 1,050 m² 8,425 8,85Placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 -
1200 / 2500 / 18 / vora afinada,
Placomarine PPM 18 "PLACO", formada
per una ànima de guix d'origen natural
embotida i íntimament lligada a dues
làmines de cartró fort, additius amb
silicona per a reduir la seva capacitat
d'absorció d'aigua.

mt12plt010a 22,000 Ut 0,007 0,15Cargol autoroscant TTPC 25 "PLACO",
amb cap de trompeta, de 25 mm de
longitud, per a instal·lació de plaques de
guix laminat sobre perfileria de gruix
inferior a 6 mm.

mt12plt030b 4,000 Ut 0,014 0,06Cargol autoperforant rosca-xapa, TRPF 13
"PLACO", de 13 mm de longitud.

mt12plj010a 2,800 m 0,028 0,08Cinta microperforada, "PLACO", per a
acabat de junts de plaques de guix
laminat.

mt12plm010a 0,660 kg 0,641 0,42Pasta d'assecatge en pols, SN "PLACO",
per al tractament dels junts de les plaques
de guix laminat.

mo048 0,210 h 19,520 4,10Oficial 1ª muntador de prefabricats
interiors.

mo091 0,073 h 17,210 1,26Ajudant muntador de prefabricats interiors.
% 2,000 % 27,070 0,54Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 27,610 0,83

Preu total per m²  .................................................. 28,44
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6 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS
6.1 AÏLLAMENTS

6.1.1 NAF040a m² Formació d'aïllament per l'exterior de façana ventilada mitjançant escuma
rígida de poliuretà projectat de 40 mm d'espessor mínim, 35 kg/m³ de
densitat mínima, aplicat directament sobre el parament mitjançant
projecció mecànica. Inclús p/p de maquinària, protecció de paraments,
fusteries i altres elements confrontants, neteja, i projectat brancals
obertures.
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats
durant els treballs de projecció del poliuretà. Preparació de la superfície
suport. Projecció del poliuretà en capes successives.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt16pop010o 1,000 m² 2,160 2,16Escuma rígida de poliuretà projectat "in
situ", densitat mínima 35 kg/m³, gruix medi
mínim 40 mm.

mq08mpa030 0,106 h 8,955 0,95Maquinària per a projecció de productes
aïllants.

mo028 0,111 h 19,520 2,17Oficial 1ª aplicador de productes aïllants.
mo063 0,111 h 17,210 1,91Ajudant aplicador de productes aïllants.
% 2,000 % 7,190 0,14Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 7,330 0,22

Preu total per m²  .................................................. 7,55

6.1.2 NAF040b m² Subministrament i col·locació d'aïllament per l'exterior de façana ventilada
format per plafó rígid de poliestirè expandit, de superfície llisa i
mecanitzat lateral encadellat, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica
1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), fixat mecànicament. Inclús
p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt16aaa020hb 6,000 Ut 0,126 0,76Fixació mecànica per plafons aïllants de
poliestirè expandit, col·locats directament
sobre la superfície suport.

mt16pea010ca 1,050 m² 1,568 1,65Plafó rígid de poliestirè expandit, segons
UNE-EN 13163, de superfície llisa i
mecanitzat lateral encadellat, de 40 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,1
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), Euroclasse E de reacció al foc,
amb codi de designació EPS-EN
13163-L1-W1-T1-S1-P3-DS(N)2-BS100-C
S(10)60.

mo050 0,107 h 20,330 2,18Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
mo094 0,107 h 17,340 1,86Ajudant muntador d'aïllaments.
% 2,000 % 6,450 0,13Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 6,580 0,20

Preu total per m²  .................................................. 6,78
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6.1.3 NAO030 m² Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de
l'estructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs en
aquest preu), format per panell autoportant de llana mineral Arena d'alta
densitat, Plaver Arena "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 40 mm
d'espessor, no revestit, resistència tèrmica 1,15 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,034 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament entre els
muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt16lvi030acem 1,050 m² 5,282 5,55Panell autoportant de llana mineral Arena
d'alta densitat, Plaver Arena "ISOVER",
segons UNE-EN 13162, de 40 mm
d'espessor, no revestit, resistència tèrmica
1,15 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034
W/(mK).

mo049 0,079 h 19,520 1,54Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
mo092 0,040 h 17,210 0,69Ajudant muntador d'aïllaments.
% 2,000 % 7,780 0,16Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 7,940 0,24

Preu total per m²  .................................................. 8,18

6.1.4 NAK010 m² Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic horitzontal de soleres en
contacte amb el terreny, constituït per plafó rígid de poliestirè extrudit, de
superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 30 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 0,9 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK) i film de polietilè amatent sobre
l'aïllant a manera de capa separadora, preparat per a rebre una solera de
morter o formigó (no inclosa en aquest preu). Fins i tot p/p de preparació
de la superfície suport i talls de l'aïllant.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Preparació de
l'aïllament. Col·locació de l'aïllament sobre el terreny. Col·locació del film
de polietilè.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt16pxa010h 1,100 m² 3,902 4,29Plafó rígid de poliestirè extrudit, segons
UNE-EN 13164, de superfície llisa i
mecanitzat lateral de mitja mossa, de 30
mm d'espessor, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica 0,9
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034
W/(mK), Euroclasse E de reacció al foc,
amb codi de designació XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5
/50)125-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)5-FT2.

mt17poa010b 1,100 m² 0,091 0,10Film de polietilè de 0,20 mm de gruix.
mt16aaa030 0,400 m 0,160 0,06Cinta autoadhesiva per closa de juntes.
mo049 0,122 h 19,520 2,38Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
mo092 0,122 h 17,210 2,10Ajudant muntador d'aïllaments.
% 2,000 % 8,930 0,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,110 0,27

Preu total per m²  .................................................. 9,38

6.2 IMPERMEABILITZACIONS

Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total

148



6.2.1 NIM009 m² Formació de impermeabilització de mur de blocs, per les dos cares, des
de fonament fins la primera filada desprès cota paviment, mitjançant
l'aplicació amb brotxa de dues mans d'emulsió asfàltica estabilitzada amb
elastòmers, Maxdan Caucho "DANOSA", fins a aconseguir una capa
uniforme que cobreixi degudament tota la superfície suport, amb un
rendiment mínim de 1 kg/m² per mà. Fins i tot p/p de neteja prèvia de la
superfície a tractar i farciment de barraques, esquerdes i rugositats amb
la mateixa emulsió, evitant que quedin buits o forats que puguin trencar la
pel·lícula bituminosa una vegada formada.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Aplicació de la primera mà.
Aplicació de la segona mà.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt14lbd100d 2,000 kg 1,833 3,67Emulsió asfàltica estabilitzada amb
elastòmers, Maxdan Caucho "DANOSA",
EB, UNE 104231.

mo030 0,084 h 19,520 1,64Oficial 1ª aplicador de productes
impermeabilitzants.

mo065 0,084 h 17,210 1,45Ajudant aplicador de productes
impermeabilitzants.

% 2,000 % 6,760 0,14Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,900 0,21

Preu total per m²  .................................................. 7,11

6.2.2 E7BC37D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 140 a 190 g/m2, col.locat sense adherir

A0127000 0,028 h 17,660 0,49Oficial 1a col.locador
A0137000 0,014 h 16,420 0,23Ajudant col.locador
B7B137D0 1,100 m2 1,087 1,20Geotèxtil feltre polipropilè/PE no teix.lligat

tèrm.,140-190g/m2
A%AUX001 1,500 % 0,720 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 1,930 0,06

Preu total per m2  .................................................. 1,99

6.2.3 NIR020 m² Formació de revestiment bituminós mitjançant l'aplicació amb brotxa,
corró o pistola, d'una mà de fons de pintura impermeabilitzant
bicomponent, a base de resina epoxi i betum, diluïda amb un 25% d'aigua,
i una mà d'acabat amb el mateix producte sense diluir, amb un rendiment
de 0,25 kg/m² cada mà. Inclús p/p de neteja de la superfície suport i
preparació de la barreja.
Inclou: Neteja general de la superfície suport. Preparació de la mescla.
Aplicació de la mà de fons.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt27upx200a 0,500 kg 2,906 1,45Pintura impermeabilitzant bicomponent, a
base de resina epoxi i betum, segons
UNE-EN 1504-2, aplicada amb brotxa,
corró o pistola.

mo030 0,118 h 19,520 2,30Oficial 1ª aplicador de productes
impermeabilitzants.

mo065 0,118 h 17,210 2,03Ajudant aplicador de productes
impermeabilitzants.

% 2,000 % 5,780 0,12Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 5,900 0,18

Preu total per m²  .................................................. 6,08
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7 REVESTIMENTS
7.1 RPE010 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment hidròfug M-5, a

bona vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical exterior,
acabat superficial rugós, per a servir de base a un posterior revestiment.
Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç
de trobades entre materials diferents i en els frons de forjat, a un 10% de
la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres amb
separació entre elles no superior a tres metre, arestes, queixals, brancals,
llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o
altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials. Especejament de
panys de treball. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització
de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

mt09moe010a 0,015 m³ 75,638 1,13Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N,
hidròfug, tipus M-5, confeccionat en obra
con 250 kg/m³ de ciment i una proporció
en volum 1/6.

mt09var030a 0,105 m² 0,927 0,10Malla de fibra de vidre teixida, amb
impregnació de PVC, de 10x10 mm de
llum, antiàlcalis, de 115 a 125 g/m² i 500 µ
d'espessor, per a armar gotejats
tradicionals, esquerdejats i morters.

mo018 0,332 h 19,520 6,48Oficial 1ª construcció.
mo104 0,169 h 15,410 2,60Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 10,310 0,21Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 10,520 0,32

Preu total per m²  .................................................. 10,84

7.2 RPE005a m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment hidròfug M-5,
mestrejat, de 10 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'alçària, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mestres
amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals,
brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i estès de
corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres. Aplicació del
morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura
del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

mt09moe010a 0,010 m³ 75,638 0,76Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N,
hidròfug, tipus M-5, confeccionat en obra
con 250 kg/m³ de ciment i una proporció
en volum 1/6.

mo018 0,388 h 19,520 7,57Oficial 1ª construcció.
mo104 0,194 h 15,410 2,99Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 11,320 0,23Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 11,550 0,35

Preu total per m²  .................................................. 11,90

Annex de justificació de preus
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7.3 RPE005b m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, mestrejat, de
10 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior fins a 3 m
d'alçària, acabat superficial rugós, per a servir de base a un posterior
revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mestres amb
separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals,
llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o
altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i estès de
corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres. Aplicació del
morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura
del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

mt09mor010c 0,010 m³ 68,760 0,69Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/6.

mo018 0,388 h 19,520 7,57Oficial 1ª construcció.
mo104 0,194 h 15,410 2,99Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 11,250 0,23Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 11,480 0,34

Preu total per m²  .................................................. 11,82

7.4 RAG014a m² Subministrament i col·locació d'enrajolat amb rajola de València llis, 1/0/-/-
(parament, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit
addicional, tipus -/-), 31x31 cm, 8 €/m², rebut amb adhesiu de ciment d'ús
exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, color
blanc. Inclús p/p de preparació de la superfície suport de morter de
ciment o formigó; replanteig, talls, formació de biaix de cartabons, i junts;
rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima
(entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i
neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i
disposició de rajoles. Col·locació de mestres o regles. Preparació i
aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de moviment. Col·locació de
les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. Acabat i
neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de
3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que
en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 3 m².

mt09mcr021b 3,000 kg 0,160 0,48Adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a
interiors, Ci, color blanc.

mt19aba010aai800 1,050 m² 5,575 5,85Rajola ceràmica de rajola de València llis
1/0/-/-, 31x31 cm, 8,00€/m², segons
UNE-EN 14411.

mt09lec010b 0,001 m³ 93,631 0,09Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.
mo022 0,335 h 19,520 6,54Oficial 1ª enrajolador.
mo057 0,335 h 17,210 5,77Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 18,730 0,37Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 19,100 0,57

Preu total per m²  .................................................. 19,67
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7.5 RAG014b m² Subministrament i col·locació d'enrajolat amb rajola de València
decoratiu, de colors amb efecte difuminat, 1/0/-/- (parament, tipus 1; sense
requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus -/-), 15x15 cm,
8 €/m², rebut amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci
sense cap característica addicional, color blanc. Inclús p/p de preparació
de la superfície suport de morter de ciment o formigó; replanteig, talls,
formació de biaix de cartabons, i junts; rejuntat amb beurada de ciment
blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la
mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i
disposició de rajoles. Col·locació de mestres o regles. Preparació i
aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de moviment. Col·locació de
les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. Acabat i
neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de
3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que
en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 3 m².

mt09mcr021b 3,000 kg 0,160 0,48Adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a
interiors, Ci, color blanc.

mt19aba010haa800 1,050 m² 5,577 5,86Rajola ceràmica de rajola de València
decoratiu 1/0/-/-, 15x15 cm, 8,00€/m²,
segons UNE-EN 14411.

mt09lec010b 0,001 m³ 93,631 0,09Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.
mo022 0,335 h 19,520 6,54Oficial 1ª enrajolador.
mo057 0,335 h 17,210 5,77Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 18,740 0,37Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 19,110 0,57

Preu total per m²  .................................................. 19,68

7.6 RIP025 m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir,
acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de morter de
ciment, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica aquosa
com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica
basada en un copolímer acrílic-vinílic (rendiment: 0,1 l/m² cada mà). Inclús
p/p de preparació del suport mitjançant neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les
mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

mt27pfj040a 0,180 l 4,571 0,82Emulsió acrílica aquosa com fixador de
superfícies, incolor, acabat brillant,
aplicada amb brotxa, corró o pistola.

mt27pij020b 0,200 l 4,662 0,93Pintura plàstica per a interior a base d'un
copolímer acrílic-viníli, impermeable a
l'aigua de pluja i permeable al vapor
d'aigua, antifloridura, color a escollir,
acabat mat, aplicada amb brotxa, corró o
pistola.

mo036 0,124 h 19,520 2,42Oficial 1ª pintor.
mo071 0,148 h 17,210 2,55Ajudant pintor.
% 2,000 % 6,720 0,13Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 6,850 0,21

Preu total per m²  .................................................. 7,06
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7.7 RPG010a m² Formació de revestiment continu interior de guix, mestrejat, sobre
parament vertical, de fins 3 m d'alçària, de 15 mm de gruix, format per una
primera capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat
sobre els paraments a revestir i una segona capa d'arrebossat amb pasta
de guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la finalització o
rematada, amb mestres en les cantonades, racons i guarnits de buits,
intercalant les necessàries per que la seva separació sigui de l'ordre de 1
m. Inclús p/p d'acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i racons,
formació d'arestes i racons, i muntatge, desmuntatge i retirada de
bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres.
Pastat del guix gruixut. Extès de la pasta de guix entre les mestres i
regulartizació del revestimient. Pastat del guix fi. Execució de
l'arrebossat, estenent la pasta de guix fi sobre la superfície prèviament
enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment
fins al sostre, segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir
forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre els 4 m². No han sigut objecte de descompte els paraments
verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, considerant com
altura la distància entre el paviment i el sostre, sense deduir forats
menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés
sobre els 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no seran
objecte de descompte sigui com sigui la seva dimensió.

mt09pye010b 0,012 m³ 47,045 0,56Pasta de guix de construcció B1, segons
UNE-EN 13279-1.

mt09pye010a 0,003 m³ 52,829 0,16Pasta de guix per l'aplicació en capa fina
C6, segons UNE-EN 13279-1.

mo031 0,249 h 19,520 4,86Oficial 1ª guixer.
mo066 0,124 h 17,210 2,13Ajudant guixer.
% 2,000 % 7,710 0,15Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 7,860 0,24

Preu total per m²  .................................................. 8,10

7.8 RIP030 m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir,
acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de guix o
escaiola, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica
aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura
plàstica basada en resines viníliques dispersades en medi aquós
(rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del suport
mitjançant neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les
mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

mt27pfj040a 0,180 l 4,571 0,82Emulsió acrílica aquosa com fixador de
superfícies, incolor, acabat brillant,
aplicada amb brotxa, corró o pistola.

mt27pij080b 0,250 l 3,791 0,95Pintura plàstica per a interior a base de
resines acríliques dispersades en mitjà
aquós, color a escollir, acabat mat,
aplicada amb brotxa, corró o pistola.

mo036 0,124 h 19,520 2,42Oficial 1ª pintor.
mo071 0,148 h 17,210 2,55Ajudant pintor.
% 2,000 % 6,740 0,13Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 6,870 0,21

Preu total per m²  .................................................. 7,08
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7.9 IOJ025b m² Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura, sota forjat,
mitjançant projecció pneumàtica de morter ignífug, reacció al foc classe
A1, compost de ciment en combinació amb perlita o vermiculita formant
un recobriment incombustible, fins a aconseguir una resistència al foc de
90 minuts, amb un gruix mínim de 17 mm. Inclús p/p de maquinària de
projecció, protecció de paraments, fusteries i altres elements contigus, i
neteja.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Aplicació mecànica del morter,
fins a formar l'espessor determinat en càlcul.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt41mig010 0,017 m³ 118,830 2,02Morter ignífug, reacció al foc classe A1,
segons R.D. 110/2008, compost de ciment
en combinació amb perlita o vermiculita,
per a protecció passiva contra el foc
mitjançant projecció.

mq06pym010 0,232 h 4,850 1,13Mescladora-bombadora per morters i
guixos projectats, de 3 m³/h.

mo028 0,174 h 19,520 3,40Oficial 1ª aplicador de productes aïllants.
mo063 0,174 h 17,210 2,99Ajudant aplicador de productes aïllants.
% 2,000 % 9,540 0,19Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,730 0,29

Preu total per m²  .................................................. 10,02

7.10 RIP025b m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir,
acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de morter de
ciment, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica aquosa
com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica
basada en un copolímer acrílic-vinílic (rendiment: 0,1 l/m² cada mà). Inclús
p/p de preparació del suport mitjançant neteja, apilcat amb pistola.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les
mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

mt27pfj040a 0,180 l 4,571 0,82Emulsió acrílica aquosa com fixador de
superfícies, incolor, acabat brillant,
aplicada amb brotxa, corró o pistola.

mt27pij020b 0,200 l 4,662 0,93Pintura plàstica per a interior a base d'un
copolímer acrílic-viníli, impermeable a
l'aigua de pluja i permeable al vapor
d'aigua, antifloridura, color a escollir,
acabat mat, aplicada amb brotxa, corró o
pistola.

mo036 0,124 h 19,520 2,42Oficial 1ª pintor.
mo071 0,148 h 17,210 2,55Ajudant pintor.
% 2,000 % 6,720 0,13Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 6,850 0,21

Preu total per m²  .................................................. 7,06
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7.11 RIP035 m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir,
acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de guix
projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una mà de
fons de resines acríliques en dispersió aquosa com fixador de superfície i
dues mans d'acabat amb pintura plàstica basada en resines viníliques
dispersades en medi aquós (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de
preparació del suport mitjançant neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les
mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

mt27pfj010a 0,180 l 3,575 0,64Emprimació segelladora per a interior amb
resines acríliques en dispersió aquosa,
especialment indicada sobre guix, color
blanc, aplicada amb brotxa, corró o
pistola.

mt27pij080b 0,250 l 3,791 0,95Pintura plàstica per a interior a base de
resines acríliques dispersades en mitjà
aquós, color a escollir, acabat mat,
aplicada amb brotxa, corró o pistola.

mo036 0,124 h 19,520 2,42Oficial 1ª pintor.
mo071 0,148 h 17,210 2,55Ajudant pintor.
% 2,000 % 6,560 0,13Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 6,690 0,20

Preu total per m²  .................................................. 6,89

7.12 IOJ080 m² Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica
mitjançant l'aplicació de revestiment intumescent, en emulsió aquosa
monocomponent, color blanc, acabat mat llis, fins a aconseguir una
resistència al foc de 90 minuts, amb un gruix mínim de 1780 micres.
Inclús p/p de rascat d'òxids, neteja superficial aplicació d'una mà
d'emprimació segelladora de dos components, a base de resines epoxi i
fosfat de zinc, color gris, amb un rendiment no menor de 0,125 l/m² (per a
un gruix mínim de pel·lícula seca de 50 micres).
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de les mans d'acabat. Aplicació de dues mans de
protecció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del desenvolupament
dels perfils metàl·lics que composen l'estructura, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, resultant del desenvolupament dels
perfils metàl·lics que composen l'estructura.

mt27plj030a 0,125 l 7,087 0,89Emprimació segelladora de dos
components per a interior, a base de
resines epoxi i fosfat de zinc, color gris,
aplicada amb brotxa, corró o pistola.

mt27pwj010a 3,916 kg 6,823 26,72Revestiment intumescent, en emulsió
aquosa monocomponent, color blanc,
acabat mat llis, aplicat amb pistola d'alta
pressió o amb brotxa.

mo036 0,128 h 19,520 2,50Oficial 1ª pintor.
mo071 0,128 h 17,210 2,20Ajudant pintor.
% 2,000 % 32,310 0,65Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 32,960 0,99

Preu total per m²  .................................................. 33,95
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7.13 RNP010 m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color RAL 7006,
acabat mat, sobre suport de metall, mitjançant l'aplicació de dues mans
d'acabat amb pintura a base de copolímers acrílics en dispersió aquós i
pigments, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 50 microns per
ma (rendiment: 0,25 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del suport
mitjançant rentat a alta pressió amb aigua i una solució d'aigua i lleixiu al
10%, aclarit i assecat, amb raspallat i escatat de les zones oxidades o en
mal estat.
Inclou: Preparació i neteja del suport. Aplicació de la mà d'emprimació.
Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

mt27pfc030a 0,300 l 2,279 0,68Solució d'aigua i lleixiu al 10%.
mt27pir090a 0,500 l 7,282 3,64Pintura plàstica a base de copolímers

acrílics en dispersió aquosa i pigments,
exempta de plom i de cromats, color RAL
7006, acabat mat, textura llisa, aplicada
amb pistola.

mq07ple010c 0,010 Ut 76,098 0,76Lloguer diari de cistell elevador de braç
articulat de 16 m d'alçada màxima de
treball, inclús manteniment i assegurança
de responsabilitat civil.

mo036 0,231 h 19,520 4,51Oficial 1ª pintor.
mo071 0,231 h 17,210 3,98Ajudant pintor.
% 2,000 % 13,570 0,27Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 13,840 0,42

Preu total per m²  .................................................. 14,26
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8 PAVIMENTS
8.1 PAVIMENTS INTERIORS

8.1.1 ANE010a m² Formació d'emmacat de 20 cm d'espessor en caixa per base de solera,
mitjançant reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm de
graves procedents de pedrera granítica de 40/80 mm; i posterior
compactació mitjançant equip manual amb taula vibrant, sobre
l'esplanada homogènia i anivellada (no inclosa en aquest preu). Inclús
càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els
feines de reblert i regat dels mateixos.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material
de farciment en tongadas d'espessor uniforme. Rec de la capa.
Compactació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt01are010b 0,220 m³ 9,505 2,09Grava de pedrera de pedra granític, de 40
a 70 mm de diàmetre.

mq01pan010b 0,012 h 27,505 0,33Pala carregadora sobre pneumàtics de 85
CV/1,2 m³.

mq02rod010d 0,012 h 4,035 0,05Safata vibrant de 300 kg, amplada de
treball 70 cm, reversible.

mq02cia020 0,012 h 22,746 0,27Camió amb cisterna d'aigua.
mo104 0,169 h 15,410 2,60Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 5,340 0,11Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 5,450 0,16

Preu total per m²  .................................................. 5,61

8.1.2 ANS010a m² Formació de solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada amb bomba, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a
armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, per
servir de base a un paviment, sense tractament de la seva superfície;
recolzada sobre film de polietilè (LDPE) DE 0'75 mm, sobre capa base
existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la
superfície de recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó
mitjançant regla vibrant, formació de juntes de formigonat i panell de
poliestirè expandit de 2 cm d'espessor per a l'execució de juntes de
contorn, col·locat al voltant de qualsevol element que interrompi la sola,
com pilars i murs; embroquetat o connexió dels elements exteriors
(marcs de pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les juntes de
retracció, per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor
de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó,
comprovant la densitat i les rasants. Replanteig de les juntes de
formigonat. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de formigonat i
contorn. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Serradura de juntes de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

mt07aco020e 2,000 Ut 0,028 0,06Separador homologat per soleres.
mt14lba010ab 1,050 m² 3,206 3,37Film de polietilè (LDPE)de 0'75 mm
mt07ame010i 1,200 m² 1,303 1,56Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
mt10haf010nea 0,158 m³ 45,011 7,11Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en

central.
mt16pea020b 0,050 m² 0,732 0,04Plafó rígid de poliestirè expandit, segons

UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte,
de 20 mm d'espessor, resistència tèrmica
0,55 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), per junta de dilatació.
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mq04dua020b 0,030 h 5,847 0,18Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil, amb mecanisme hidràulic.

mq06vib020 0,087 h 2,843 0,25Regla vibrant de 3 m.
mq06bhe010 0,006 h 103,541 0,62Camió bomba estacionat a obra, per

bombeig de formigó. Inclús p/p de
desplaçament.

mo018 0,085 h 19,520 1,66Oficial 1ª construcció.
mo072 0,085 h 17,210 1,46Ajudant construcció.
mo104 0,043 h 15,410 0,66Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 16,970 0,34Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 17,310 0,52

Preu total per m²  .................................................. 17,83

8.1.3 ANS010b m² Formació de solera de formigó armat de 23 cm d'espessor, realitzada amb
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada amb bomba, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a
armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, amb
acabat superficial mitjançant remolinador mecànic; recolzada sobre film
de polietilè (LDPE) DE 0'75 mm, sobre capa base existent (no inclosa en
aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del
formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de
juntes de formigonat i panell de poliestirè expandit de 2 cm d'espessor
per a l'execució de juntes de contorn, col·locat al voltant de qualsevol
element que interrompi la sola, com pilars i murs; embroquetat o
connexió dels elements exteriors (marcs de pericons, boneres, caixes
sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i
serrat de les juntes de retracció, per mitjans mecànics, amb una
profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera i posterior segellat amb
massilla elàstica.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó,
comprovant la densitat i les rasants. Replanteig de les juntes de
formigonat. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de formigonat i
contorn. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó. Connexió dels
elements exteriors. Curat del formigó. Arremolinat de la superfície.
Serradura de juntes de retracció. Neteja i closa de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

mt07aco020e 2,000 Ut 0,028 0,06Separador homologat per soleres.
mt14lba010ab 1,050 m² 3,206 3,37Film de polietilè (LDPE)de 0'75 mm
mt07ame010i 1,200 m² 1,303 1,56Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
mt10haf010nea 0,242 m³ 45,011 10,89Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en

central.
mt16pea020b 0,050 m² 0,732 0,04Plafó rígid de poliestirè expandit, segons

UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte,
de 20 mm d'espessor, resistència tèrmica
0,55 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), per junta de dilatació.

mt14sja020 0,800 m 0,620 0,50Massilla bicomponent, resistent a
hidrocarburs i olis, per a closa de juntes
de retracció en soles de formigó.

mq04dua020b 0,047 h 5,847 0,27Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil, amb mecanisme hidràulic.

mq06vib020 0,090 h 2,843 0,26Regla vibrant de 3 m.
mq06fra010 0,554 h 3,087 1,71Arremolinadora mecànica de formigó.
mq06cor020 0,101 h 8,098 0,82Equip per a tall de juntes en soleres de

formigó.
mq06bhe010 0,010 h 103,541 1,04Camió bomba estacionat a obra, per

bombeig de formigó. Inclús p/p de
desplaçament.

mo018 0,139 h 19,520 2,71Oficial 1ª construcció.
mo072 0,139 h 17,210 2,39Ajudant construcció.
mo104 0,070 h 15,410 1,08Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 26,700 0,53Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 27,230 0,82
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Preu total per m²  .................................................. 28,05

8.1.4 RSB010 m² Formació de base de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, de 5
cm d'espessor, reglejades, arremolinada i preparada per al seu posterior
ús com suport de paviment. Inclús p/p de replanteig i marcat dels nivells
d'acabat, col·locació de banda de panell rígid de poliestirè expandit de 10
mm de gruix en el perímetre, envoltant els elements verticals i en les
juntes estructurals, formació de els junts de retracció i curat de la
superfície.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals
de dilatació. Posada en obra del morter. Formació de juntes de retracció.
Execució del paviment remolinat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

mt09mor010e 0,050 m³ 79,500 3,98Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-10, confeccionat en obra con 380 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/4.

mt16pea020a 0,050 m² 0,502 0,03Plafó rígid de poliestirè expandit, segons
UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte,
de 10 mm d'espessor, resistència tèrmica
0,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), per junta de dilatació.

mo018 0,140 h 19,520 2,73Oficial 1ª construcció.
mo104 0,164 h 15,410 2,53Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 9,270 0,19Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,460 0,28

Preu total per m²  .................................................. 9,74

8.1.5 RSS010 m² Subministrament i col·locació de paviment de goma de color uniforme,
subministrada en llosetes de 610x610x3 mm, col·locat amb adhesiu de
contacte sobre capa de pasta anivelladora no inclosa en aquest preu.
Inclús p/p d'adhesiu de contacte, formació de junts del paviment sintètic,
eliminació i neteja del material sobrant i neteja final del paviment. I tall de
peça per formació sòcol perimetral.
Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de la capa d'adhesiu
de contacte. Col·locació del paviment. Eliminació i neteja del material
sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt18dww010 0,250 kg 2,669 0,67Adhesiu de contacte a base de resina
acrílica en dispersió aquosa, per a
paviment de goma, cautxú, linòleum, PVC,
moqueta i tèxtil.

mt18dsi010q 1,150 m² 14,495 16,67Lloseta de goma de 610x610x3 mm,
acabat de color uniforme.

mo024 0,107 h 19,520 2,09Oficial 1ª instal·lador de revestiments
flexibles.

mo059 0,054 h 17,210 0,93Ajudant instal·lador de revestiments
flexibles.

% 2,000 % 20,360 0,41Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 20,770 0,62

Preu total per m²  .................................................. 21,39
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8.1.6 RSG011a m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de
col·locació en capa gruixuda, de rajoles ceràmiques de gres esmaltat,
3/2/H/- (paviments per a trànsit per els vianants moderat, tipus 3; terres
interiors humits, tipus 2; higiènic, tipus H/-), de 30x30 cm, 8 €/m²; rebudes
amb maça de goma sobre una capa semiseca de morter de ciment M-5 de
3 cm de gruix, humitejada i empolvorada superficialment amb ciment; i
rejuntades amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a
l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i 3
mm), amb la mateixa tonalitat de les peces, disposat tot el conjunt sobre
una capa de separació o desolidarització de sorra o graveta (no inclosa en
aquest preu). Inclús p/p de replantejaments, talls, formació de junts
perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb
parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de
partició i junts estructurals existents en el suport, eliminació del material
sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les
rajoles i juntes de moviment. Estesa de la capa de morter. Espolsar la
superfície de morter amb ciment. Col·locació de les rajoles a punta de
paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat.
Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un
5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt09mor010c 0,050 m³ 68,760 3,44Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/6.

mt18bde020kbm800 1,050 m² 5,575 5,85Rajola ceràmica de gres esmaltat 3/2/H/-,
30x30 cm, 8,00€/m², segons UNE-EN
14411.

mt09mcr070c 0,100 kg 0,592 0,06Morter de juntes de ciment amb
resistència elevada a l'abrasió i absorció
d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima
entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.

mo021 0,223 h 19,520 4,35Oficial 1ª enrajolador.
mo056 0,111 h 17,210 1,91Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 15,610 0,31Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 15,920 0,48

Preu total per m²  .................................................. 16,40

8.1.7 RSG011b m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de
col·locació en capa gruixuda, de rajoles ceràmiques de gres esmaltat,
2/1/-/- (paviments per a trànsit per els vianants lleu, tipus 2; terres interiors
secs, tipus 1; cap requisit addicional, tipus -/-), de 30x30 cm, 8 €/m²;
rebudes amb maça de goma sobre una capa semiseca de morter de
ciment M-5 de 3 cm de gruix, humitejada i empolvorada superficialment
amb ciment; i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a
junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les
peces, disposat tot el conjunt sobre una capa de separació o
desolidarització de sorra o graveta (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p
de replantejaments, talls, formació de junts perimetrals continus,
d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i
elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals
existents en el suport, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja
final del paviment.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les
rajoles i juntes de moviment. Estesa de la capa de morter. Espolsar la
superfície de morter amb ciment. Col·locació de les rajoles a punta de
paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat.
Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un
5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.
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mt09mor010c 0,050 m³ 68,760 3,44Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/6.

mt18bde020fam800 1,050 m² 5,575 5,85Rajola ceràmica de gres esmaltat 2/1/-/-,
30x30 cm, 8,00€/m², segons UNE-EN
14411.

mt08cem040a 1,000 kg 0,084 0,08Ciment blanc BL-22,5 X, per
pavimentació, en sacs, segons UNE
80305.

mt09lec010b 0,001 m³ 93,631 0,09Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.
mo021 0,223 h 19,520 4,35Oficial 1ª enrajolador.
mo056 0,111 h 17,210 1,91Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 15,720 0,31Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 16,030 0,48

Preu total per m²  .................................................. 16,51

8.1.8 RSG020 m Subministrament i col·locació d'entornpeu ceràmic de gres esmaltat, de 9
cm, 3 €/m, rebut amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci
sense cap característica addicional, gris i rejuntat amb morter de juntes
de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació d'encaixos en
cantonades i racons. Col·locació de l'entornpeu. Rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense incloure buits de portes. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt09mcr021a 0,100 kg 0,132 0,01Adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a
interiors, Ci, color gris.

mt18rce010c300 1,050 m 2,091 2,20Entornpeu ceràmic de gres esmaltat, 9
cm, 3,00€/m.

mo021 0,124 h 19,520 2,42Oficial 1ª enrajolador.
% 2,000 % 4,630 0,09Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,720 0,14

Preu total per m  .................................................. 4,86

8.2 PAVIMENTS EXTERIORS
8.2.1 ANE010a m² Formació d'emmacat de 20 cm d'espessor en caixa per base de solera,

mitjançant reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm de
graves procedents de pedrera granítica de 40/80 mm; i posterior
compactació mitjançant equip manual amb taula vibrant, sobre
l'esplanada homogènia i anivellada (no inclosa en aquest preu). Inclús
càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els
feines de reblert i regat dels mateixos.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material
de farciment en tongadas d'espessor uniforme. Rec de la capa.
Compactació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt01are010b 0,220 m³ 9,505 2,09Grava de pedrera de pedra granític, de 40
a 70 mm de diàmetre.

mq01pan010b 0,012 h 27,505 0,33Pala carregadora sobre pneumàtics de 85
CV/1,2 m³.

mq02rod010d 0,012 h 4,035 0,05Safata vibrant de 300 kg, amplada de
treball 70 cm, reversible.

mq02cia020 0,012 h 22,746 0,27Camió amb cisterna d'aigua.
mo104 0,169 h 15,410 2,60Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 5,340 0,11Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 5,450 0,16

Preu total per m²  .................................................. 5,61
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8.2.2 ANS010c m² Formació de solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb
formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i abocada des de camió, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a
armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, amb
acabat superficial mitjançant remolinador mecànic; recolzada sobre capa
base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la
superfície de recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó
mitjançant regla vibrant, formació de juntes de formigonat i panell de
poliestirè expandit de 2 cm d'espessor per a l'execució de juntes de
contorn, col·locat al voltant de qualsevol element que interrompi la sola,
com pilars i murs; embroquetat o connexió dels elements exteriors
(marcs de pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les juntes de
retracció, per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor
de la solera i posterior segellat amb massilla elàstica.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó,
comprovant la densitat i les rasants. Replanteig de les juntes de
formigonat. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de formigonat i
contorn. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó. Connexió dels
elements exteriors. Curat del formigó. Arremolinat de la superfície.
Serradura de juntes de retracció. Neteja i closa de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

mt07aco020e 2,000 Ut 0,028 0,06Separador homologat per soleres.
mt07ame010i 1,200 m² 1,303 1,56Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
mt10haf010nfa 0,158 m³ 42,669 6,74Formigó HA-25/P/20/IIa, fabricat en

central.
mt16pea020b 0,050 m² 0,732 0,04Plafó rígid de poliestirè expandit, segons

UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte,
de 20 mm d'espessor, resistència tèrmica
0,55 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), per junta de dilatació.

mt14sja020 0,800 m 0,620 0,50Massilla bicomponent, resistent a
hidrocarburs i olis, per a closa de juntes
de retracció en soles de formigó.

mq04dua020b 0,030 h 5,847 0,18Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil, amb mecanisme hidràulic.

mq06vib020 0,087 h 2,843 0,25Regla vibrant de 3 m.
mq06fra010 0,554 h 3,087 1,71Arremolinadora mecànica de formigó.
mq06cor020 0,101 h 8,098 0,82Equip per a tall de juntes en soleres de

formigó.
mo018 0,101 h 19,520 1,97Oficial 1ª construcció.
mo072 0,101 h 17,210 1,74Ajudant construcció.
mo104 0,050 h 15,410 0,77Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 16,340 0,33Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 16,670 0,50

Preu total per m²  .................................................. 17,17
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9 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
9.1 EXTERIOR

9.1.1 FCL060a Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per conformat de finestra
d'alumini, corredissa simple, de 200x80 cm, sèrie alta, formada per dues
fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic, i amb
bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell
QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de
1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments
de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargols d'acer
inoxidable, elements de estanquitat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de junts
mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Elaborada en
taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de
juntes perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt25pem020a 5,600 m 1,951 10,93Bastiment de base d'acer galvanitzat de
30x20x1,5 mm, ensamblat mitjançant
esquadres i proveït de patilles per a la
fixació del mateix a l'obra.

mt25pfx110s 1,600 m 16,244 25,99Perfil d'alumini lacat estàndard, per a
conformat de marc lateral sense guia de
persiana, gamma alta, amb trencament de
pont tèrmic, amb el certificat de qualitat
QUALICOAT.

mt25pfx120s 2,000 m 20,864 41,73Perfil d'alumini lacat estàndard, per a
conformat de marc guia superior, gamma
alta, amb trencament de pont tèrmic, amb
el certificat de qualitat QUALICOAT.

mt25pfx125s 2,000 m 20,098 40,20Perfil d'alumini lacat estàndard, per a
conformat de marc guia inferior, gamma
alta, amb trencament de pont tèrmic, amb
el certificat de qualitat QUALICOAT.

mt25pfx130s 3,980 m 14,760 58,74Perfil d'alumini lacat estàndard, per a
conformat de fulla horitzontal, gamma alta,
amb trencament de pont tèrmic, inclús
junta exterior del vidre i pelfes, amb el
certificat de qualitat QUALICOAT.

mt25pfx135s 1,500 m 14,760 22,14Perfil d'alumini lacat estàndard, per a
conformat de fulla vertical lateral, gamma
alta, amb trencament de pont tèrmic,
inclús junta exterior del vidre i pelfes, amb
el certificat de qualitat QUALICOAT.

mt25pfx140s 1,500 m 14,760 22,14Perfil d'alumini lacat estàndard, per a
conformat de fulla vertical central, gamma
alta, amb trencament de pont tèrmic,
inclús junta exterior del vidre i pelfa, amb
el certificat de qualitat QUALICOAT.

mt25pfx030s 6,720 m 1,289 8,66Perfil d'alumini lacat estàndard, per a
conformat de llistonet, gamma alta, amb
trencament de pont tèrmic, inclús junta
interior del vidre i part proporcional de
grapes, amb el certificat de qualitat
QUALICOAT.

mt15sja100 0,196 Ut 1,902 0,37Cartutx de massilla de silicona neutra.
mt25pfx200cb 1,000 Ut 7,491 7,49Kit compost per escaires, tapes de

condensació i sortida d'aigua, i
ferramentes de finestra corredissa de
dues fulles.

mo016 4,220 h 19,830 83,68Oficial 1ª serraller.
mo054 4,259 h 17,280 73,60Ajudant serraller.
% 2,000 % 395,670 7,91Costos directes complementaris
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3,000 % Costos indirectes 403,580 12,11

Preu total per Ut  .................................................. 415,69

9.1.2 FCL060b Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per conformat de finestra
d'alumini, amb frontissa abatible d'obertura cap a l'interior, de 150x80 cm i
155x80 cm, sèrie alta, formada per una fulla, amb perfileria proveïda de
trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del
procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes
d'envidriament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de
estanquitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p
d'urpes de fixació segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final en obra. Elaborada en taller, amb classificació
a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència
a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada
per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes
perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt25pem020a 4,600 m 1,951 8,97Bastiment de base d'acer galvanitzat de
30x20x1,5 mm, ensamblat mitjançant
esquadres i proveït de patilles per a la
fixació del mateix a l'obra.

mt25pfx010s 4,600 m 7,017 32,28Perfil d'alumini lacat estàndard, per a
conformat de marc de finestra, gamma
alta, amb trencament de pont tèrmic,
inclús junt central d'estanquitat, amb el
certificat de qualitat QUALICOAT.

mt25pfx020s 4,400 m 9,491 41,76Perfil d'alumini lacat estàndard, per a
conformat de fulla de finestra, gamma
alta, amb trencament de pont tèrmic,
inclús junts d'estanquitat de la fulla i junta
exterior de l'envidrat, amb el certificat de
qualitat QUALICOAT.

mt25pfx030s 4,040 m 1,289 5,21Perfil d'alumini lacat estàndard, per a
conformat de llistonet, gamma alta, amb
trencament de pont tèrmic, inclús junta
interior del vidre i part proporcional de
grapes, amb el certificat de qualitat
QUALICOAT.

mt15sja100 0,161 Ut 1,902 0,31Cartutx de massilla de silicona neutra.
mt25pfx200ia 1,000 Ut 9,617 9,62Kit compost per escaires, tapes de

condensació i sortida d'aigua, i
ferramentes de finestra abatible d'una
fulla.

mo016 4,011 h 19,830 79,54Oficial 1ª serraller.
mo054 4,050 h 17,280 69,98Ajudant serraller.
% 2,000 % 247,670 4,95Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 252,620 7,58

Preu total per Ut  .................................................. 260,20
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9.1.3 FCL060c Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per conformat de finestra
d'alumini, amb frontissa abatible d'obertura cap a l'interior, de 120x80 cm,
sèrie alta, formada per una fulla, amb perfileria proveïda de trencament de
pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat
garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanquitat, accessoris i
utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat
perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en
obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes
perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt25pem020a 4,000 m 1,951 7,80Bastiment de base d'acer galvanitzat de
30x20x1,5 mm, ensamblat mitjançant
esquadres i proveït de patilles per a la
fixació del mateix a l'obra.

mt25pfx010s 4,000 m 7,017 28,07Perfil d'alumini lacat estàndard, per a
conformat de marc de finestra, gamma
alta, amb trencament de pont tèrmic,
inclús junt central d'estanquitat, amb el
certificat de qualitat QUALICOAT.

mt25pfx020s 3,800 m 9,491 36,07Perfil d'alumini lacat estàndard, per a
conformat de fulla de finestra, gamma
alta, amb trencament de pont tèrmic,
inclús junts d'estanquitat de la fulla i junta
exterior de l'envidrat, amb el certificat de
qualitat QUALICOAT.

mt25pfx030s 3,440 m 1,289 4,43Perfil d'alumini lacat estàndard, per a
conformat de llistonet, gamma alta, amb
trencament de pont tèrmic, inclús junta
interior del vidre i part proporcional de
grapes, amb el certificat de qualitat
QUALICOAT.

mt15sja100 0,140 Ut 1,902 0,27Cartutx de massilla de silicona neutra.
mt25pfx200ia 1,000 Ut 9,617 9,62Kit compost per escaires, tapes de

condensació i sortida d'aigua, i
ferramentes de finestra abatible d'una
fulla.

mo016 3,838 h 19,830 76,11Oficial 1ª serraller.
mo054 3,877 h 17,280 66,99Ajudant serraller.
% 2,000 % 229,360 4,59Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 233,950 7,02

Preu total per Ut  .................................................. 240,97
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9.1.4 FCL060d Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per conformat de finestra
d'alumini, amb frontissa abatible d'obertura cap a l'interior, de 100x80 cm,
sèrie alta, formada per una fulla, amb perfileria proveïda de trencament de
pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat
garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanquitat, accessoris i
utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat
perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en
obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes
perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt25pem020a 3,600 m 1,951 7,02Bastiment de base d'acer galvanitzat de
30x20x1,5 mm, ensamblat mitjançant
esquadres i proveït de patilles per a la
fixació del mateix a l'obra.

mt25pfx010s 3,600 m 7,017 25,26Perfil d'alumini lacat estàndard, per a
conformat de marc de finestra, gamma
alta, amb trencament de pont tèrmic,
inclús junt central d'estanquitat, amb el
certificat de qualitat QUALICOAT.

mt25pfx020s 3,400 m 9,491 32,27Perfil d'alumini lacat estàndard, per a
conformat de fulla de finestra, gamma
alta, amb trencament de pont tèrmic,
inclús junts d'estanquitat de la fulla i junta
exterior de l'envidrat, amb el certificat de
qualitat QUALICOAT.

mt25pfx030s 3,040 m 1,289 3,92Perfil d'alumini lacat estàndard, per a
conformat de llistonet, gamma alta, amb
trencament de pont tèrmic, inclús junta
interior del vidre i part proporcional de
grapes, amb el certificat de qualitat
QUALICOAT.

mt15sja100 0,126 Ut 1,902 0,24Cartutx de massilla de silicona neutra.
mt25pfx200ia 1,000 Ut 9,617 9,62Kit compost per escaires, tapes de

condensació i sortida d'aigua, i
ferramentes de finestra abatible d'una
fulla.

mo016 3,723 h 19,830 73,83Oficial 1ª serraller.
mo054 3,762 h 17,280 65,01Ajudant serraller.
% 2,000 % 217,170 4,34Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 221,510 6,65

Preu total per Ut  .................................................. 228,16
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9.1.5 FVC010a m² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica, conjunt format per vidre
exterior de baixa emissió tèrmica de 4 mm, cambra d'aire deshidratada
amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 10 mm, i
vidre interior Float incolor de 6 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb
sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en
fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport.
Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat
final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les
peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les
seves arestes a múltiples de 30 mm.

mt21veg011chacac 1,006 m² 18,049 18,16Doble envidriament de baixa emissió
tèrmica, conjunt format per vidre exterior
de baixa emissió tèrmica de 4 mm,
cambra d'aire deshidratada amb perfil
separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 10 mm, i vidre interior Float
incolor de 6 mm d'espessor.

mt21vva015 0,580 Ut 1,320 0,77Cartutx de silicona sintètica incolora de
310 ml (rendiment aproximat de 12 m per
cartutx).

mt21vva021 1,000 Ut 0,683 0,68Material auxiliar per la col·locació de
vidres.

mo050a 0,279 h 18,920 5,28Oficial 1ª vidrier.
mo101 0,279 h 17,020 4,75Ajudant vidrier.
% 2,000 % 29,640 0,59Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 30,230 0,91

Preu total per m²  .................................................. 31,14

9.1.6 FVC010b m² Doble envidriament de seguretat (laminar), conjunt format per vidre
exterior laminar de seguretat 3+3 (compost per dues llunes de vidre
laminar de 3 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil
incolor), cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral de 10 mm, i vidre interior baixa emissió tèrmica
de 4 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre,
col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat
final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les
peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les
seves arestes a múltiples de 30 mm.

mt21veg015amga 1,006 m² 24,588 24,74Doble envidriament de seguretat
(laminar), conjunt format per vidre exterior
laminar de seguretat 3+3 (compost per
dues llunes de vidre laminar de 3 mm,
unides mitjançant una làmina de butiral de
polivinil incolor), cambra d'aire
deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral de 10
mm, i vidre interior baixa emissió tèrmica
de 4 mm d'espessor

mt21vva015 0,580 Ut 1,320 0,77Cartutx de silicona sintètica incolora de
310 ml (rendiment aproximat de 12 m per
cartutx).

mt21vva021 1,000 Ut 0,683 0,68Material auxiliar per la col·locació de
vidres.

mo050a 0,472 h 18,920 8,93Oficial 1ª vidrier.
mo101 0,472 h 17,020 8,03Ajudant vidrier.
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% 2,000 % 43,150 0,86Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 44,010 1,32

Preu total per m²  .................................................. 45,33

9.1.7 FDC010a Ut Subministrament i muntatge de tanca enrotllable de lamel·les de xapa
d'acer galvanitzat, panell ceg, 316x120 cm, acabat sendzimir, obertura
manual. Inclús caixa recollidora folrada, torn, motlles de torsió d'acer
temperat, politges circulars, guies laterals, pany central amb clau de
seguretat, falleba als laterals i accessoris. Elaborat en taller, amb
ajustament i muntatge en obra. Totalment muntat i provat per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Col·locació i fixació dels perfils guia. Introducció del tanacament
en les guies. Col·locació i fixació de l'eix als suports. Tensat de la molla.
Fixació del tancament al corró. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge
del sistema d'accionament (eix, engranatge i maneta o electromotor).
Repassos i greixatge de mecanismes i guies. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt26cec010a 4,361 m² 23,695 103,33Tancament metàl·lic enrotllable de
lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, plafó
cec, de 0,6 mm d'espessor, acabat
sendzimir. Inclús calaix recollidor, eixos,
guies, motlles i accessoris. Segons UNE
85104.

mt26eem020 1,000 Ut 78,335 78,34Pany de seguretat al terra per tancament
enrotllable.

mo018 0,085 h 19,520 1,66Oficial 1ª construcció.
mo104 0,085 h 15,410 1,31Peó ordinari construcció.
mo016 0,199 h 19,830 3,95Oficial 1ª serraller.
mo054 0,199 h 17,280 3,44Ajudant serraller.
% 2,000 % 192,030 3,84Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 195,870 5,88

Preu total per Ut  .................................................. 201,75

9.1.8 FDC010b Ut Subministrament i muntatge de tanca enrotllable de lamel·les de xapa
d'acer galvanitzat, panell ceg, 174x120 cm, acabat sendzimir, obertura
manual. Inclús caixa recollidora folrada, torn, motlles de torsió d'acer
temperat, politges circulars, guies laterals, pany central amb clau de
seguretat, falleba als laterals i accessoris. Elaborat en taller, amb
ajustament i muntatge en obra. Totalment muntat i provat per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Col·locació i fixació dels perfils guia. Introducció del tanacament
en les guies. Col·locació i fixació de l'eix als suports. Tensat de la molla.
Fixació del tancament al corró. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge
del sistema d'accionament (eix, engranatge i maneta o electromotor).
Repassos i greixatge de mecanismes i guies. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt26cec010a 2,401 m² 23,695 56,89Tancament metàl·lic enrotllable de
lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, plafó
cec, de 0,6 mm d'espessor, acabat
sendzimir. Inclús calaix recollidor, eixos,
guies, motlles i accessoris. Segons UNE
85104.

mt26eem020 1,000 Ut 78,335 78,34Pany de seguretat al terra per tancament
enrotllable.

mo018 0,085 h 19,520 1,66Oficial 1ª construcció.
mo104 0,085 h 15,410 1,31Peó ordinari construcció.
mo016 0,199 h 19,830 3,95Oficial 1ª serraller.
mo054 0,199 h 17,280 3,44Ajudant serraller.
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% 2,000 % 145,590 2,91Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 148,500 4,46

Preu total per Ut  .................................................. 152,96

9.1.9 FDC010c Ut Subministrament i muntatge de tanca enrotllable de lamel·les de xapa
d'acer galvanitzat, panell microperforat, 330x270 cm, acabat sendzimir,
obertura manual. Inclús caixa recollidora folrada, torn, motlles de torsió
d'acer temperat, politges circulars, guies laterals, pany central amb clau
de seguretat, falleba als laterals i accessoris. Elaborat en taller, amb
ajustament i muntatge en obra. Totalment muntat i provat per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Col·locació i fixació dels perfils guia. Introducció del tanacament
en les guies. Col·locació i fixació de l'eix als suports. Tensat de la molla.
Fixació del tancament al corró. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge
del sistema d'accionament (eix, engranatge i maneta o electromotor).
Repassos i greixatge de mecanismes i guies. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt26cec010u 10,247 m² 47,371 485,41Tancament metàl·lic enrotllable de
lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, plafó
microperforat, de 0,8 mm d'espessor,
acabat sendzimir. Inclús calaix recollidor,
eixos, guies, motlles i accessoris. Segons
UNE 85104.

mt26eem020 1,000 Ut 78,335 78,34Pany de seguretat al terra per tancament
enrotllable.

mo018 0,085 h 19,520 1,66Oficial 1ª construcció.
mo104 0,085 h 15,410 1,31Peó ordinari construcció.
mo016 0,199 h 19,830 3,95Oficial 1ª serraller.
mo054 0,199 h 17,280 3,44Ajudant serraller.
% 2,000 % 574,110 11,48Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 585,590 17,57

Preu total per Ut  .................................................. 603,16

9.1.10 FDR010 m² Reixa metàl·lica composada per bastidor, barrots verticals i horitzontals
de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 60x60x1,5 mm. Amb
malla Deployé Arquitectura 53-114-24-1'5 de la casa RECA. Tot allò amb
tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb un espessor mig de
recobriment de 20 micres Inclús p/p de potes d'agafament. Elaboració en
taller i fixació mitjançant cargolat en formigó amb tacs d'expansió,
cargols d'acer i pasta química i ajustament final en obra.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació de la reixa.
Aplomat i anivellació. Resolució de les unions del bastidor als paraments.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt26aab010af 1,330 m 1,397 1,86Tub quadrat de perfil buit d'acer laminat
en fred de 60x60x1,5 mm.

mt26aab010af 0,700 m 1,397 0,98Tub quadrat de perfil buit d'acer laminat
en fred de 60x60x1,5 mm.

mt26aab010af 0,350 m 1,397 0,49Tub quadrat de perfil buit d'acer laminat
en fred de 60x60x1,5 mm.

mt26aaa020 1,000 Ut 1,755 1,76Repercussió, per m² de reixa, d'elements
de fixació sobre formigó: tacs d'expansió
d'acer, cargols especials i pasta química.

mtpa001 1,000 m2 27,015 27,02Plafons de malla Deployé Arquitectura
53-114-24-1'5 de la casa RECA.

mt27pfi050 0,160 kg 4,530 0,72Emprimació SHOP-PRIMER a base de
resines pigmentades amb òxid de ferro
vermell, cromat de zinc i fosfat de zinc.

mo016 0,442 h 19,830 8,76Oficial 1ª serraller.
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mo054 0,442 h 17,280 7,64Ajudant serraller.
% 2,000 % 49,230 0,98Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 50,210 1,51

Preu total per m²  .................................................. 51,72

9.1.11 PPC010b Ut Subministrament i col·locació de porta de pas d'una fulla de 38 mm
d'espessor, 900x2045 mm de llum i alçada de pas, acabat lacat en color de
la carta RAL 7006 formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia
replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor
amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament i
fixació a obra. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol
al parament. Segellat de juntes perimetrals. Col·locació de la fulla.
Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt26ppa010aje 1,000 Ut 83,115 83,12Porta de pas d'una fulla de 38 mm
d'espessor, 900x2045 mm de llum i alçada
de pas, acabat lacat en color de la carta
RAL 7006 formada per dues xapes d'acer
galvanitzat de 0,5 mm d'espessor
plegades, acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia replena de poliuretà,
sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor amb garres d'ancoratge a
obra, inclús frontisses soldades al setge i
rebló a la fulla, ferradura embotida de
tancament a un punt, cilindre de llautó
amb clau, escuts i manovelles de niló
color negre.

mo018 0,160 h 19,520 3,12Oficial 1ª construcció.
mo072 0,160 h 17,210 2,75Ajudant construcció.
% 2,000 % 88,990 1,78Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 90,770 2,72

Preu total per Ut  .................................................. 93,49

9.1.12 PPC010a Ut Subministrament i col·locació de porta de pas de dues fulles de 38 mm
d'espessor, 1600x2045 mm de llum i alçada de pas, acabat lacat en color
de la carta RAL 7006 formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia
replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor
amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament i
fixació a obra. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol
al parament. Segellat de juntes perimetrals. Col·locació de la fulla.
Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
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mt26ppa010boe 1,000 Ut 178,565 178,57Porta de pas de dues fulles de 38 mm
d'espessor, 1600x2045 mm de llum i
alçada de pas, acabat lacat en color de la
carta RAL 7006 formada per dues xapes
d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor
plegades, acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia replena de poliuretà,
sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor amb garres d'ancoratge a
obra, inclús frontisses soldades al setge i
rebló a la fulla, ferradura embotida de
tancament a un punt, cilindre de llautó
amb clau, escuts i manovelles de niló
color negre.

mo018 0,241 h 19,520 4,70Oficial 1ª construcció.
mo072 0,241 h 17,210 4,15Ajudant construcció.
% 2,000 % 187,420 3,75Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 191,170 5,74

Preu total per Ut  .................................................. 196,91

9.1.13 IPS010 m2 Subministrament i muntatge de gelosia fixa amb lamel·les fixes d'acer
galvanitzat tipus mallorquina, color RAL 7006, col·locades sobre muntants
verticals d'acer galvanitzat amb reblons, rebudes entre les fusteries.
Inclús p/p de potes d'agafament, elaboració en taller i fixació r, i
ajustament final a obra.
Inclou: Replanteig. Presentació i anivellació. Resolució de les unions del
marc als paraments. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de
3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 3 m².

mt26aaa030b 1,000 Ut 7,317 7,32Repercussió, per m² de gelosia, muntants
verticals, d'elements de fixació sobre
muntants verticals: reblons.

mt24pce010ab 1,000 m² 14,146 14,15Gelosia fixa de lamel·les d'acer galvanitzat
tipus mallorquina, pintat color RAL 7006

mo016 3,484 h 19,830 69,09Oficial 1ª serraller.
mo054 3,484 h 17,280 60,20Ajudant serraller.
% 2,000 % 150,760 3,02Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 153,780 4,61

Preu total per m2  .................................................. 158,39

9.2 INTERIOR
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9.2.1 PPC010c Ut Subministrament i col·locació de porta de pas de dues fulles de 38 mm
d'espessor, 1500x2045 mm de llum i alçada de pas, acabat galvanitzat
formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor amb
reixetes de ventilació encunyades en la part superior i inferior, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre
marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a
obra. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol
al parament. Segellat de juntes perimetrals. Col·locació de la fulla.
Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt26ppa010bnb 1,000 Ut 117,053 117,05Porta de pas de dues fulles de 38 mm
d'espessor, 1500x2045 mm de llum i
alçada de pas, acabat galvanitzat formada
per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5
mm d'espessor amb reixetes de ventilació
encunyades en la part superior i inferior,
de 200x250 mm cada una, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra
intermèdia replena de poliuretà, sobre
marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor amb garres d'ancoratge a
obra, inclús frontisses soldades al setge i
rebló a la fulla, ferradura embotida de
tancament a un punt, cilindre de llautó
amb clau, escuts i manovelles de niló
color negre.

mo018 0,241 h 19,520 4,70Oficial 1ª construcció.
mo072 0,241 h 17,210 4,15Ajudant construcció.
% 2,000 % 125,900 2,52Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 128,420 3,85

Preu total per Ut  .................................................. 132,27

9.2.2 PPM010a Ut Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla de
203x82,5x3,5 cm, llisa de tauler aglomerat, acabada en cru per pintar en
obra, de pi país; bastiment de base de pi país de 150x35 mm; galzes de
MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 150x20 mm; tapajunts de MDF,
amb rexapat de fusta, de pi país de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús
ferraments de penjar, de tanca i maneta sobre escut ample d'acer
inoxidable Marí AISI 316L, sèrie mitja. Ajustament de la fulla, fixació dels
ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt22aap011Ba 1,000 Ut 17,059 17,06Bastiment de base de fusta de pi, 150x35
mm, per porta d'una fulla, amb elements
de fixació.

mt22aga010bas 5,100 m 2,393 12,20Galze de MDF, amb rexapat de fusta, pi
país, 150x20 mm, acabat en cru per
envernissar en obra.

mt22ata010ba 10,400 m 0,705 7,33Tapajuntes de MDF, amb rexapat de
fusta, pi país, 70x10 mm, acabat en cru
per envernissar en obra.

mt22pxh020ba 1,000 Ut 36,558 36,56Porta de pas cega de pi país, de
203x82,5x3,5 cm, amb tauler aglomerat
llis, acabada en cru per envernissar en
obra. Segons UNE 56803.
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mt23ibx010d 3,000 Ut 3,638 10,91Pomel·la de 100x58 mm, amb remat, en
acer inoxidable Marí AISI 316L, per porta
de pas interior.

mt23ppb011 18,000 Ut 0,014 0,25Cargol d'acer 19/22 mm.
mt23ppa010b 1,000 Ut 10,050 10,05Pany d'embotir, front, accessoris i cargol

de lligat, per porta interior, segons
UNE-EN 12209.

mt23hbx010b 1,000 Ut 45,628 45,63Joc de maneta i escut ample d'acer
inoxidable Marí AISI 316L, sèrie mitja, per
porta de pas interior.

mo015 0,727 h 19,850 14,43Oficial 1ª fuster.
mo053 0,727 h 17,350 12,61Ajudant fuster.
% 2,000 % 167,030 3,34Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 170,370 5,11

Preu total per Ut  .................................................. 175,48

9.2.3 PPM010b Ut Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla de
203x82,5x3,5 cm, llisa de tauler aglomerat, acabada en cru per pintar en
obra, de pi país; bastiment de base de pi país de 200x35 mm; galzes de
MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 200x20 mm; tapajunts de MDF,
amb rexapat de fusta, de pi país de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús
ferraments de penjar, de tanca i maneta sobre escut ample d'acer
inoxidable Marí AISI 316L, sèrie mitja. Ajustament de la fulla, fixació dels
ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt22aap011Qa 1,000 Ut 19,310 19,31Bastiment de base de fusta de pi, 200x35
mm, per porta d'una fulla, amb elements
de fixació.

mt22aga010baC 5,100 m 3,188 16,26Galze de MDF, amb rexapat de fusta, pi
país, 200x20 mm, acabat en cru per
envernissar en obra.

mt22ata010ba 10,400 m 0,705 7,33Tapajuntes de MDF, amb rexapat de
fusta, pi país, 70x10 mm, acabat en cru
per envernissar en obra.

mt22pxh020ba 1,000 Ut 36,558 36,56Porta de pas cega de pi país, de
203x82,5x3,5 cm, amb tauler aglomerat
llis, acabada en cru per envernissar en
obra. Segons UNE 56803.

mt23ibx010d 3,000 Ut 3,638 10,91Pomel·la de 100x58 mm, amb remat, en
acer inoxidable Marí AISI 316L, per porta
de pas interior.

mt23ppb011 18,000 Ut 0,014 0,25Cargol d'acer 19/22 mm.
mt23ppa010b 1,000 Ut 10,050 10,05Pany d'embotir, front, accessoris i cargol

de lligat, per porta interior, segons
UNE-EN 12209.

mt23hbx010b 1,000 Ut 45,628 45,63Joc de maneta i escut ample d'acer
inoxidable Marí AISI 316L, sèrie mitja, per
porta de pas interior.

mo015 0,727 h 19,850 14,43Oficial 1ª fuster.
mo053 0,727 h 17,350 12,61Ajudant fuster.
% 2,000 % 173,340 3,47Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 176,810 5,30

Preu total per Ut  .................................................. 182,11
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9.2.4 PPM010c Ut Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla de
203x82,5x3,5 cm, llisa de tauler aglomerat, acabada en cru per pintar en
obra, de pi país; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de
MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 90x20 mm; tapajunts de MDF,
amb rexapat de fusta, de pi país de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús
ferraments de penjar, de tanca i maneta sobre escut ample d'acer
inoxidable Marí AISI 316L, amb mecanisme de desbloqueig de porta, sèrie
mitja. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final.
Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt22aap011ja 1,000 Ut 10,567 10,57Bastiment de base de fusta de pi, 90x35
mm, per porta d'una fulla, amb elements
de fixació.

mt22aga010bag 5,100 m 1,686 8,60Galze de MDF, amb rexapat de fusta, pi
país, 90x20 mm, acabat en cru per
envernissar en obra.

mt22ata010ba 10,400 m 0,705 7,33Tapajuntes de MDF, amb rexapat de
fusta, pi país, 70x10 mm, acabat en cru
per envernissar en obra.

mt22pxh020ba 1,000 Ut 36,558 36,56Porta de pas cega de pi país, de
203x82,5x3,5 cm, amb tauler aglomerat
llis, acabada en cru per envernissar en
obra. Segons UNE 56803.

mt23ibx010d 3,000 Ut 3,638 10,91Pomel·la de 100x58 mm, amb remat, en
acer inoxidable Marí AISI 316L, per porta
de pas interior.

mt23ppb011 18,000 Ut 0,014 0,25Cargol d'acer 19/22 mm.
mt23ppb200 1,000 Ut 6,162 6,16Tancament d'embotir, front, accessoris i

cargols de lligat, per porta de pas interior,
segons UNE-EN 12209.

mt23hbx010b 1,000 Ut 45,628 45,63Joc de maneta i escut ample d'acer
inoxidable Marí AISI 316L, sèrie mitja, per
porta de pas interior.

mo015 0,727 h 19,850 14,43Oficial 1ª fuster.
mo053 0,727 h 17,350 12,61Ajudant fuster.
% 2,000 % 153,050 3,06Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 156,110 4,68

Preu total per Ut  .................................................. 160,79
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9.2.5 PPM010d Ut Subministrament i col·locació de porta de pas corredisssa per darrera
envà, cega, d'una fulla de 203x95x3,5 cm, llisa de tauler aglomerat,
acabada en cru per pintar en obra, de pi país; bastiment de base de pi
país de 120x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de
120x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 70x10
mm en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, de tanca i tirador amb
maneta per a tancament d'acer inoxidable amb mecanisme de
desbloqueig de porta, sèrie mitja. Ajustament de la fulla, fixació dels
ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Col·locació de les ferramentes de penjar i guies. Col·locació de la
fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt22aap011sa 2,000 Ut 14,258 28,52Bastiment de base de fusta de pi, 120x35
mm, per porta d'una fulla, amb elements
de fixació.

mt22aga010bam 10,200 m 2,035 20,76Galze de MDF, amb rexapat de fusta, pi
país, 120x20 mm, acabat en cru per
envernissar en obra.

mt23ppb100a 1,000 Ut 4,223 4,22Ferraments de penjar, kit per porta
corredissa.

mt22ata010ba 10,400 m 0,705 7,33Tapajuntes de MDF, amb rexapat de
fusta, pi país, 70x10 mm, acabat en cru
per envernissar en obra.

mt22pxh020ba 1,000 Ut 36,558 36,56Porta de pas cega de pi país, de
203x82,5x3,5 cm, amb tauler aglomerat
llis, acabada en cru per envernissar en
obra. Segons UNE 56803.

mt23hba020q 1,000 Ut 17,937 17,94Tirador amb maneta per a tancament
d'acer inoxidable, sèrie mitja, per a porta
de pas corredissa, per a interior.

mt23ppb102c 1,100 m 4,808 5,29Carril porta corredissa doble alumini.
mo015 0,969 h 19,850 19,23Oficial 1ª fuster.
mo053 0,969 h 17,350 16,81Ajudant fuster.
% 2,000 % 156,660 3,13Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 159,790 4,79

Preu total per Ut  .................................................. 164,58

9.2.6 PAH010 Ut Subministrament i col·locació de porta d'armari de dues fulles de 180 cm
d'alçada amb entresolat de 40 cm de 95x1,9 cm, llisa de tauler aglomerat,
amb revestiment de melamina, de color crema; bastiment de base de pi
país de 90x35 mm; tapetes de MDF, amb revestiment de melamina de
color crema de 90x4 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina
de color crema de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús ferraments de
penjar, tanca i tirador sobre escut llarg de llautó plata mate, sèrie mitja.
Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final.
Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt22aap020pe 1,000 Ut 12,739 12,74Bastiment de base de fusta de pi, 90x35
mm, per porta d'armari de dues fulles de
180 cm d'alçada amb altell de 40 cm, amb
elements de fixació.

mt22ata015d 7,100 m 0,826 5,86Tapajuntes de MDF, amb revestiment de
melamina, color crema, 70x10 mm.

mt22ara015d 8,500 m 0,686 5,83Tapeta de MDF, amb revestiment de
melamina, color crema, 90x4 mm.
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mt22pxh041d 2,000 Ut 64,126 128,25Porta d'armari de tauler aglomerat llis,
180x50x1,9 cm, acabat amb revestiment
de melamina, color crema.

mt22pxh042d 2,000 Ut 20,043 40,09Porta d'altell per armari de tauler
aglomerat llis, 40x50x1,9 cm, acabat amb
revestiment de melamina, color crema.

mt23icx020 10,000 Ut 0,658 6,58Frontissa oculta de cassoleta, d'acer
inoxidable, per porta d'armari o altell de
gruix major de 15 mm.

mt23hcl010q 2,000 Ut 5,784 11,57Joc de tirador i escut llarg de llautó plata
mate, sèrie mitja, per porta d'armari.

mt23hcl011q 2,000 Ut 4,794 9,59Joc de tirador i escut llarg de llautó plata
mate, sèrie mitja, per porta d'altell
d'armari.

mt23ppb050 6,000 Ut 0,165 0,99Imant de tancament per porta d'armari o
altell.

mt23ppb031 60,000 Ut 0,036 2,16Cargol de llautó 21/35 mm.
mo015 1,172 h 19,850 23,26Oficial 1ª fuster.
mo053 1,172 h 17,350 20,33Ajudant fuster.
% 2,000 % 267,250 5,35Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 272,600 8,18

Preu total per Ut  .................................................. 280,78

9.2.7 PAF010 Ut Subministrament i col·locació de bloc d'armari prefabricat per encastar de
dues fulles corredisses de 220x125x60 cm cada una, de tauler aglomerat
melamínic, de 16 mm de gruix, en costats, sostre, terra i divisió de
maleter, i de 10 mm de gruix en el fons; fulla de 19 mm de gruix i cantell
de 1,4 mm en PVC; barres de penjar en alumini daurat, estriat i
antidoblegant, amb suports laterals d'igual color; perfils d'alumini
plastificat en paper melamínic d'alta brillantor, guies d'alumini daurat i
politges per portes corredisses. Inclús bastiment de base, mòduls
columna i baldes de divisió en maleter, motllures en MDF plastificades,
tapajunts, sòcol i demés ferraments. Elaborat en taller, amb ajustament i
fixació en obra. Totalment muntat.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Muntatge de tots els elements
components del bloc.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt22eap020bm 1,000 Ut 309,416 309,42Bloc d'armari prefabricat per encastar de
dues fulles corredisses de 220x200x60
cm, de tauler aglomerat melamínic, de 16
mm de gruix, en costats, sostre, terra i
divisió de maleter, i de 10 mm de gruix en
el fons; fulla de 19 mm de gruix i cantell
de 1,4 mm en PVC; barres de penjar en
alumini daurat, estriat i antidoblegant, amb
suports laterals d'igual color; perfils
d'alumini plastificat en paper melamínic
d'alta brillantor, guies d'alumini daurat i
politges per portes corredisses, inclús
bastiment de base, mòduls columna i
baldes de divisió en maleter, motllures en
MDF plastificades, tapajunts, sòcol i
demés ferraments.

mo015 1,289 h 19,850 25,59Oficial 1ª fuster.
mo053 0,645 h 17,350 11,19Ajudant fuster.
% 2,000 % 346,200 6,92Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 353,120 10,59

Preu total per Ut  .................................................. 363,71
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10 INSTAL·LACIONS
10.1 INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ
10.1.1 PLUVIALS

10.1.1.1 ISB010 m Subministrament i muntatge de baixant interior de la xarxa d'evacuació
d'aigües pluvials, formada por tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre
i 3 mm d'espessor. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió
enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la baixant. Presentació en sec de tubs,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i
peces especials. Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, aplicació
de l'adhesiu i encaix de peces. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt36tit400d 1,000 Ut 0,425 0,43Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades de
PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre.

mt36tit010de 1,000 m 3,426 3,43Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN
1329-1, amb el preu incrementat el 20%
en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt11var009 0,011 l 5,164 0,06Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,006 l 10,913 0,07Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo006 0,053 h 20,170 1,07Oficial 1ª lampista.
mo098 0,026 h 17,190 0,45Ajudant lampista.
% 2,000 % 5,510 0,11Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 5,620 0,17

Preu total per m  .................................................. 5,79

10.1.1.2 ASC010a m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de
sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema integral enregistrable,
amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o
pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 90 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre
llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre
de la generatriu superior de la canonada. Fins i tot p/p de accessoris,
registres, unions i peces especials, juntes i lubricant per a muntatge,
sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases.
Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i
peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la
instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir,
col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els
trams ocupats per peces especials.

mt01ara010 0,299 m³ 7,296 2,18Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt11tpb020jb 1,050 m 1,993 2,09Tub de PVC llis, per sanejament soterrat

sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 90 mm de diàmetre
exterior, segons UNE-EN 1401-1, inclús
junts i lubricant.
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mt11tpb021j 1,000 Ut 0,648 0,65Repercussió, per m de canonada,
d'accessoris, unions i peces especials per
a tub de PVC llis, per sanejament soterrat
sense pressió, sèrie SN-4, de 110 mm de
diàmetre exterior.

mq04dua020b 0,025 h 5,847 0,15Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil, amb mecanisme hidràulic.

mq02rop020 0,189 h 5,352 1,01Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30
cm, tipus piconadora de granota.

mq02cia020 0,003 h 22,746 0,07Camió amb cisterna d'aigua.
mo018 0,038 h 19,520 0,74Oficial 1ª construcció.
mo104 0,114 h 15,410 1,76Peó ordinari construcció.
mo006 0,066 h 20,170 1,33Oficial 1ª lampista.
mo098 0,033 h 17,190 0,57Ajudant lampista.
% 2,000 % 10,550 0,21Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 10,760 0,32

Preu total per m  .................................................. 11,08

10.1.1.3 ASC010b m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de
sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema integral enregistrable,
amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o
pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2
kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre
llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre
de la generatriu superior de la canonada. Fins i tot p/p de accessoris,
registres, unions i peces especials, juntes i lubricant per a muntatge,
sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases.
Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i
peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la
instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir,
col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els
trams ocupats per peces especials.

mt01ara010 0,346 m³ 7,296 2,52Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt11tpb020c 1,050 m 3,749 3,94Tub de PVC llis, per sanejament soterrat

sense pressió, sèrie SN-2, rigidesa anular
nominal 2 kN/m², de 160 mm de diàmetre
exterior i 3,2 mm d'espessor, segons
UNE-EN 1401-1, inclús junts i lubricant.

mt11tpb021c 1,000 Ut 1,122 1,12Repercussió, per m de canonada,
d'accessoris, unions i peces especials per
a tub de PVC llis, per sanejament soterrat
sense pressió, sèrie SN-2, de 160 mm de
diàmetre exterior.

mq04dua020b 0,030 h 5,847 0,18Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil, amb mecanisme hidràulic.

mq02rop020 0,223 h 5,352 1,19Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30
cm, tipus piconadora de granota.

mq02cia020 0,003 h 22,746 0,07Camió amb cisterna d'aigua.
mo018 0,055 h 19,520 1,07Oficial 1ª construcció.
mo104 0,135 h 15,410 2,08Peó ordinari construcció.
mo006 0,095 h 20,170 1,92Oficial 1ª lampista.
mo098 0,048 h 17,190 0,83Ajudant lampista.
% 2,000 % 14,920 0,30Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 15,220 0,46

Preu total per m  .................................................. 15,68
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10.1.1.4 ASA010a Ut Formació d'arqueta de pas soterrada, de dimensions interiors 50x50x50
cm, construïda amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu
d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó en
massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, formació de pendent mínima
del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossada i brunyida
interiorment amb morter de ciment M-15 formant arestes i cantonades a
mitja canya, tancada superiorment amb tapa prefabricada de formigó
armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús peces de
PVC per a encontres, tallades longitudinalment, realitzant amb elles els
corresponents empalmaments i assentant-les convenientment amb el
formigó en el fons del pericó, excavació mecànica i reblert de l'extradós
amb material de grava ciment, connexions de conduccions i acabaments.
Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de
fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter.
Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Reblert de formigó per a
formació de pendents i col·locació de les peces de PVC en el fons del
pericó. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i
de les parets interiors del pericó. Realització del tancament hermètic i
col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Eliminació de
restes, neteja final i retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o
contenidor. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt10hmf010kn 0,195 m³ 59,512 11,60Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en
central, amb ciment SR.

mt04lmb010a 90,000 Ut 0,272 24,48Maó ceràmic massís d'elaboració
mecànica per revestir, 29x14x5 cm,
segons UNE-EN 771-1.

mt09mor010c 0,044 m³ 68,760 3,03Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/6.

mt11var110 1,000 Ut 3,206 3,21Conjunt de peces de PVC per realitzar en
el fons del pericó de pas les lleres
corresponents.

mt09mor010f 0,019 m³ 89,039 1,69Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-15, confeccionat en obra con 450 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/3.

mt11var100 1,000 Ut 4,446 4,45Conjunt d'elements necessaris per
garantir el tancament hermètic al pas
d'olors mefítics en pericons de
sanejament, compost per: angulars i
xapes metàl·liques amb els seus elements
de fixació i ancoratge, junt de neoprè, oli i
altres accessoris.

mt11arf010b 1,000 Ut 9,436 9,44Tapa de formigó armat prefabricat,
60x60x5 cm.

mt01arr010a 0,600 t 4,390 2,63Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de
diàmetre.

mq01ret020b 0,107 h 22,411 2,40Retrocarregadora sobre pneumàtics 75
CV.

mo018 1,055 h 19,520 20,59Oficial 1ª construcció.
mo104 0,797 h 15,410 12,28Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 95,800 1,92Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 97,720 2,93

Preu total per Ut  .................................................. 100,65
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10.1.1.5 ASA010b Ut Formació d'arqueta de pas soterrada, de dimensions interiors 50x50x80
cm, construïda amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu
d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó en
massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, formació de pendent mínima
del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossada i brunyida
interiorment amb morter de ciment M-15 formant arestes i cantonades a
mitja canya, tancada superiorment amb tapa prefabricada de formigó
armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús peces de
PVC per a encontres, tallades longitudinalment, realitzant amb elles els
corresponents empalmaments i assentant-les convenientment amb el
formigó en el fons del pericó, excavació mecànica i reblert de l'extradós
amb material de grava ciment, connexions de conduccions i acabaments.
Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de
fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter.
Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Reblert de formigó per a
formació de pendents i col·locació de les peces de PVC en el fons del
pericó. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i
de les parets interiors del pericó. Realització del tancament hermètic i
col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Eliminació de
restes, neteja final i retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o
contenidor. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt10hmf010kn 0,195 m³ 59,512 11,60Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en
central, amb ciment SR.

mt04lmb010a 139,000 Ut 0,272 37,81Maó ceràmic massís d'elaboració
mecànica per revestir, 29x14x5 cm,
segons UNE-EN 771-1.

mt09mor010c 0,068 m³ 68,760 4,68Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/6.

mt11var110 1,000 Ut 3,206 3,21Conjunt de peces de PVC per realitzar en
el fons del pericó de pas les lleres
corresponents.

mt09mor010f 0,028 m³ 89,039 2,49Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-15, confeccionat en obra con 450 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/3.

mt11var100 1,000 Ut 4,446 4,45Conjunt d'elements necessaris per
garantir el tancament hermètic al pas
d'olors mefítics en pericons de
sanejament, compost per: angulars i
xapes metàl·liques amb els seus elements
de fixació i ancoratge, junt de neoprè, oli i
altres accessoris.

mt11arf010b 1,000 Ut 9,436 9,44Tapa de formigó armat prefabricat,
60x60x5 cm.

mt01arr010a 0,960 t 4,390 4,21Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de
diàmetre.

mq01ret020b 0,157 h 22,411 3,52Retrocarregadora sobre pneumàtics 75
CV.

mo018 1,243 h 19,520 24,26Oficial 1ª construcció.
mo104 0,948 h 15,410 14,61Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 120,280 2,41Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 122,690 3,68

Preu total per Ut  .................................................. 126,37
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10.1.1.6 ASD010 m Subministrament i muntatge de canonada soterrada de drenatge, amb una
pendent mínima del 0,50%, per a captació d'aigües subterrànies, de tub
ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color
teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 110° a la vall del corrugat,
per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre,
segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta
elàstica d'EPDM, col·locada sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix, en forma de bressol per rebre el tub i
formar els pendents. inclús p/p de junts; reblert lateral i superior fins a 25
cm per sobre de la generatriu superior del tub amb grava filtrant sense
classificar, tot això embolicat en un geotèxtil no teixit compost per fibres
de polièster unides per tiretes, Danofelt PY 200 "DANOSA", amb una
massa superficial de 200 g/m², sense incloure l'excavació ni el posterior
reblert principal de les rases per sobre de la grava filtrant. Totalment
muntada, connexionada a la xarxa de sanejament i provada mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació de
la llosa de formigó. Col·locació del geotèxtil. Descens i col·locació dels
tubs en el fons de la rasa. Muntatge i instal·lació de la canonada. Execució
del reblert envoltant. Tancament de doble solapa del paquet filtrant
realitzat amb el propi geotèxtil. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

mt10hmf010Mm 0,066 m³ 42,816 2,83Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.
mt11tdv015i 1,020 m 7,484 7,63Tub ranurat de PVC de doble paret,

l'exterior corrugada i la interior llisa, color
teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un
arc de 110° a la vall del corrugat, per
drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m²,
de 200 mm de diàmetre, segons UNE-EN
13476-1, longitud nominal 6 m, unió per
copa amb junta elàstica de EPDM, inclús
p/p de junts.

mt11ade100a 0,005 kg 4,920 0,02Lubrificant per a unió mitjançant junt
elàstica de tubs i accessoris en
instal·lacions de sanejament i drenatge.

mt01ard030b 0,418 t 5,770 2,41Grava filtrant sense classificar.
mt14lbd300c 2,420 m² 0,648 1,57Geotèxtil no teixit compost per fibres de

polièster unides per tiretes, Danofelt PY
200 "DANOSA", amb una massa
superficial de 200 g/m².

mo018 0,123 h 19,520 2,40Oficial 1ª construcció.
mo103 0,286 h 16,290 4,66Peó especialitzat construcció.
% 2,000 % 21,520 0,43Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 21,950 0,66

Preu total per m  .................................................. 22,61

10.1.2 RESIDUALS
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10.1.2.1 ISD010a Ut Subministrament i instal·lació interior d'evacuació per cambra de bany
amb dotació per: wàter, lavabo senzill, canal de dutxes i dutxa d'obra,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten
l'evacuació dels aparells amb el col·lector general, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei, impermeabilització de terra se la
dutxa i parets fins 60 cm d'alçada amb làmina i posterior arrebossat amb
morter hidròfug, i bunera sifònica de PVC amb reixa d'acer inoxidable de
100x100 mm i sortides vertical i horitzontal. Inclús p/p de material auxiliar
per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Connexionat. Impermeabilització de la dutxa d'obra. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt36tit010bc 3,050 m 1,636 4,99Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN
1329-1, amb el preu incrementat el 10%
en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt36tit010dc 2,100 m 3,145 6,60Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN
1329-1, amb el preu incrementat el 10%
en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt36tit010gc 1,800 m 4,834 8,70Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat
el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt36tit010hc 1,500 m 5,437 8,16Tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat
el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt11var009 0,384 l 5,164 1,98Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,192 l 10,913 2,10Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mt15req010a 1,000 Ut 6,495 6,50Bunera sifònica de PVC amb reixa d'acer

inoxidable de 100x100 mm i sortides
vertical i horitzontal de 40 mm de
diàmetre, per a dutxa d'obra.

mt09moe010a 0,080 m³ 75,638 6,05Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N,
hidròfug, tipus M-5, confeccionat en obra
con 250 kg/m³ de ciment i una proporció
en volum 1/6.

mt11cng010a 10,600 Ut 9,763 103,49Canaleta prefabricada de PVC, de 500
mm de longitud, 130 mm d'ample i 64 mm
d'alt, segons UNE-EN 124 i UNE-EN
1433, inclús p/p de peces especials.

mt11cng020a 10,600 Ut 9,923 105,18Reixeta de garatge d'acer galvanitzat,
classe A-15 segons UNE-EN 124 i
UNE-EN 1433, de 500 mm de longitud i
130 mm d'ample.

mt11var120a 2,000 Ut 15,206 30,41Sifó en línia de PVC, color gris,
registrable, amb unió mascle/femella, de
110 mm de diàmetre.

mo006 5,297 h 20,170 106,84Oficial 1ª lampista.
mo098 2,649 h 17,190 45,54Ajudant lampista.
mo018 1,530 h 19,520 29,87Oficial 1ª construcció.
% 2,000 % 466,410 9,33Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 475,740 14,27

Preu total per Ut  .................................................. 490,01
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10.1.2.2 ISD010b Ut Subministrament i instal·lació interior d'evacuació per cambra de bany
amb dotació per: wàter, lavabo senzill, dutxa, realitzada amb tub de PVC,
sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells
amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra,
accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada
per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Connexionat. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt36tit010bc 3,500 m 1,636 5,73Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN
1329-1, amb el preu incrementat el 10%
en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt36tit010dc 0,500 m 3,145 1,57Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN
1329-1, amb el preu incrementat el 10%
en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt36tit010gc 4,000 m 4,834 19,34Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat
el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt11var009 0,384 l 5,164 1,98Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,192 l 10,913 2,10Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mt11cng010a 5,000 Ut 9,763 48,82Canaleta prefabricada de PVC, de 500

mm de longitud, 130 mm d'ample i 64 mm
d'alt, segons UNE-EN 124 i UNE-EN
1433, inclús p/p de peces especials.

mt11cng020a 5,000 Ut 9,923 49,62Reixeta de garatge d'acer galvanitzat,
classe A-15 segons UNE-EN 124 i
UNE-EN 1433, de 500 mm de longitud i
130 mm d'ample.

mt11var120a 1,000 Ut 15,206 15,21Sifó en línia de PVC, color gris,
registrable, amb unió mascle/femella, de
110 mm de diàmetre.

mo006 5,297 h 20,170 106,84Oficial 1ª lampista.
mo098 2,649 h 17,190 45,54Ajudant lampista.
% 2,000 % 296,750 5,94Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 302,690 9,08

Preu total per Ut  .................................................. 311,77
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10.1.2.3 ISD009 Ut Subministrament i instal·lació de bunera sifònica de PVC amb reixa d'acer
inoxidable de 100x100 mm i sortides vertical i horitzontal. Totalment
muntat amb tub de PVC per el desguàs, connexionat i provat per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Col·locació del desguàs. Connexionat. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt15req020c 1,000 Ut 47,701 47,70Bunera sifònica de PVC amb reixa d'acer
inoxidable de 100x100 mm i sortides
vertical i horitzontal de 50 mm de
diàmetre.

mt36tit010cc 5,000 m 2,083 10,42Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN
1329-1, amb el preu incrementat el 10%
en concepte d'accessoris i peces
especials.

mo006 0,115 h 20,170 2,32Oficial 1ª lampista.
mo098 0,057 h 17,190 0,98Ajudant lampista.
% 2,000 % 61,420 1,23Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 62,650 1,88

Preu total per Ut  .................................................. 64,53

10.1.2.4 ASC010b m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de
sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema integral enregistrable,
amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o
pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2
kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre
llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre
de la generatriu superior de la canonada. Fins i tot p/p de accessoris,
registres, unions i peces especials, juntes i lubricant per a muntatge,
sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases.
Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i
peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la
instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir,
col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els
trams ocupats per peces especials.

mt01ara010 0,346 m³ 7,296 2,52Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt11tpb020c 1,050 m 3,749 3,94Tub de PVC llis, per sanejament soterrat

sense pressió, sèrie SN-2, rigidesa anular
nominal 2 kN/m², de 160 mm de diàmetre
exterior i 3,2 mm d'espessor, segons
UNE-EN 1401-1, inclús junts i lubricant.

mt11tpb021c 1,000 Ut 1,122 1,12Repercussió, per m de canonada,
d'accessoris, unions i peces especials per
a tub de PVC llis, per sanejament soterrat
sense pressió, sèrie SN-2, de 160 mm de
diàmetre exterior.

mq04dua020b 0,030 h 5,847 0,18Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil, amb mecanisme hidràulic.

mq02rop020 0,223 h 5,352 1,19Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30
cm, tipus piconadora de granota.

mq02cia020 0,003 h 22,746 0,07Camió amb cisterna d'aigua.
mo018 0,055 h 19,520 1,07Oficial 1ª construcció.
mo104 0,135 h 15,410 2,08Peó ordinari construcció.
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mo006 0,095 h 20,170 1,92Oficial 1ª lampista.
mo098 0,048 h 17,190 0,83Ajudant lampista.
% 2,000 % 14,920 0,30Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 15,220 0,46

Preu total per m  .................................................. 15,68

10.1.2.5 ASA010c Ut Formació d'arqueta sifònica soterrada, de dimensions interiors 50x50x50
cm, construïda amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu
d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó en
massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, arrebossada i brunyida
interiorment amb morter de ciment M-15 formant arestes i cantonades a
mitja canya, amb sifó format per un colze de 87°30' de PVC llarg, tancada
superiorment amb tapa prefabricada de formigó armat amb tancament
hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús excavació mecànica i reblert de
l'extradós amb material de grava ciment, connexions de conduccions i
acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de
fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter.
Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Col·locació del colze de
PVC. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de
les parets interiors del pericó. Realització del tancament hermètic i
col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Eliminació de
restes, neteja final i retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o
contenidor. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt10hmf010kn 0,175 m³ 59,512 10,41Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en
central, amb ciment SR.

mt04lmb010a 90,000 Ut 0,272 24,48Maó ceràmic massís d'elaboració
mecànica per revestir, 29x14x5 cm,
segons UNE-EN 771-1.

mt09mor010c 0,044 m³ 68,760 3,03Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/6.

mt11ppl030a 1,000 Ut 3,805 3,81Colze 87°30' de PVC llis, D=125 mm.
mt09mor010f 0,019 m³ 89,039 1,69Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus

M-15, confeccionat en obra con 450 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/3.

mt11var100 1,000 Ut 4,446 4,45Conjunt d'elements necessaris per
garantir el tancament hermètic al pas
d'olors mefítics en pericons de
sanejament, compost per: angulars i
xapes metàl·liques amb els seus elements
de fixació i ancoratge, junt de neoprè, oli i
altres accessoris.

mt11arf010b 1,000 Ut 9,436 9,44Tapa de formigó armat prefabricat,
60x60x5 cm.

mt01arr010a 0,600 t 4,390 2,63Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de
diàmetre.

mq01ret020b 0,107 h 22,411 2,40Retrocarregadora sobre pneumàtics 75
CV.

mo018 1,055 h 19,520 20,59Oficial 1ª construcció.
mo104 0,797 h 15,410 12,28Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 95,210 1,90Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 97,110 2,91

Preu total per Ut  .................................................. 100,02
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10.1.2.6 ASA010d Ut Formació d'arqueta sifònica soterrada, de dimensions interiors 50x50x80
cm, construïda amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu
d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó en
massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, arrebossada i brunyida
interiorment amb morter de ciment M-15 formant arestes i cantonades a
mitja canya, amb sifó format per un colze de 87°30' de PVC llarg, tancada
superiorment amb tapa prefabricada de formigó armat amb tancament
hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús excavació mecànica i reblert de
l'extradós amb material de grava ciment, connexions de conduccions i
acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de
fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter.
Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Col·locació del colze de
PVC. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de
les parets interiors del pericó. Realització del tancament hermètic i
col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Eliminació de
restes, neteja final i retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o
contenidor. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt10hmf010kn 0,175 m³ 59,512 10,41Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en
central, amb ciment SR.

mt04lmb010a 139,000 Ut 0,272 37,81Maó ceràmic massís d'elaboració
mecànica per revestir, 29x14x5 cm,
segons UNE-EN 771-1.

mt09mor010c 0,068 m³ 68,760 4,68Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/6.

mt11ppl030a 1,000 Ut 3,805 3,81Colze 87°30' de PVC llis, D=125 mm.
mt09mor010f 0,028 m³ 89,039 2,49Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus

M-15, confeccionat en obra con 450 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/3.

mt11var100 1,000 Ut 4,446 4,45Conjunt d'elements necessaris per
garantir el tancament hermètic al pas
d'olors mefítics en pericons de
sanejament, compost per: angulars i
xapes metàl·liques amb els seus elements
de fixació i ancoratge, junt de neoprè, oli i
altres accessoris.

mt11arf010b 1,000 Ut 9,436 9,44Tapa de formigó armat prefabricat,
60x60x5 cm.

mt01arr010a 0,960 t 4,390 4,21Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de
diàmetre.

mq01ret020b 0,157 h 22,411 3,52Retrocarregadora sobre pneumàtics 75
CV.

mo018 1,243 h 19,520 24,26Oficial 1ª construcció.
mo104 0,948 h 15,410 14,61Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 119,690 2,39Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 122,080 3,66

Preu total per Ut  .................................................. 125,74

10.2 INSTAL·LACIÓ A.F.S I A.C.S.
10.2.1 APARELLS SANITARIS
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10.2.1.1 SMS005a Ut Subministrament i instal·lació de lavabo de porcellana sanitària amb
pedestal sèrie bàsica, color blanc, de 520x410 mm, equipat amb aixetam
temporitzada, sèrie bàsica, acabat crom, amb aerador i desguàs, acabat
blanc amb sifó corb. Fins i tot aixetes de regulació, enllaços d'alimentació
flexibles, connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa
d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat amb silicona. Totalment
instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell.
Col·locació dels elements de fixació subministrats pel fabricant.
Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de
juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt30lps010ac 1,000 Ut 21,202 21,20Lavabo de porcellana sanitària, amb peu,
sèrie bàsica, color blanc, de 520x410 mm,
amb joc de fixació, segons UNE 67001.

mt31gpg010a 1,000 Ut 26,718 26,72Aixetam temporitzada per a lavabo, sèrie
bàsica, acabat crom, compost de broc,
aerador, fixació ràpida, mesclador,
possibilitat de limitar la temperatura i
enllaços d'alimentació flexibles.

mt30sif010m 1,000 Ut 2,105 2,11Sifó corb extensible, per a lavabo, acabat
blanc.

mt30lla010 2,000 Ut 5,780 11,56Aixeta de regulació de 1/2", per lavabo o
bidet, acabat cromat.

mt30www010 1,000 Ut 0,481 0,48Material auxiliar per a instal·lació d'aparell
sanitari.

mo006 0,849 h 20,170 17,12Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 79,190 1,58Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 80,770 2,42

Preu total per Ut  .................................................. 83,19

10.2.1.2 SMS005c Ut Subministrament i instal·lació de lavabo de porcellana sanitària per taulell
sèrie bàsica, color blanc, de 600x475 mm, equipat amb conjunt d'aixetes
monocomandament, sèrie bàsica, acabat cromat, amb aerador i desguàs,
acabat blanc amb sifó corb. Fins i tot aixetes de regulació, enllaços
d'alimentació flexibles, connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la
xarxa d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat amb silicona.
Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell.
Col·locació dels elements de fixació subministrats pel fabricant.
Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de
juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt30lps040a 1,000 Ut 31,785 31,79Lavabo de porcellana sanitària, sobre
taulell, sèrie bàsica, color blanc, de
600x475 mm, amb joc de fixació, segons
UNE 67001.

mt31gmg010a 1,000 Ut 21,707 21,71Conjunt d'aixetes monocomandament
amb cartutx ceràmic per lavabo, sèrie
bàsica, acabat cromat, compost d'aerador,
desguàs automàtic i enllaços
d'alimentació flexibles, segons UNE-EN
200.

mt30sif010m 1,000 Ut 2,105 2,11Sifó corb extensible, per a lavabo, acabat
blanc.

mt30lla010 2,000 Ut 5,780 11,56Aixeta de regulació de 1/2", per lavabo o
bidet, acabat cromat.

mt30www010 1,000 Ut 0,481 0,48Material auxiliar per a instal·lació d'aparell
sanitari.
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mo006 0,849 h 20,170 17,12Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 84,770 1,70Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 86,470 2,59

Preu total per Ut  .................................................. 89,06

10.2.1.3 SMS005 Ut Subministrament i instal·lació de vàter de porcellana sanitària amb dipòsit
baix sèrie mitja, color blanc, compost de tassa, seient, tapa especial,
mecanisme de doble descàrrega, sortida dual amb joc de fixació i colze
d'evacuació. Fins i tot aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible,
connexió a la xarxa d'aigua freda i a la xarxa d'evacuació existent, fixació
de l'aparell i segellat amb silicona. Totalment instal·lat, connexionat,
provat i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell.
Col·locació dels elements de fixació subministrats pel fabricant.
Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Muntatge d'accessoris i
complements. Segellat de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt30ips010d 1,000 Ut 95,136 95,14Inodor de porcellana sanitària, amb tanc
baix, sèrie mitja, color blanc, amb seient i
tapa lacats, mecanisme de descàrrega de
3/6 litres, amb joc de fixació i colze
d'evacuació, segons UNE-EN 997.

mt30asn170 1,000 Ut 2,969 2,97Aixeta de regulació de 1/2" amb filtre
desmontable, per a inodor, Aero
"NOKEN", acabat cromat.

mt38tew010a 1,000 Ut 1,391 1,39Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de
diàmetre.

mt30www010 1,000 Ut 0,481 0,48Material auxiliar per a instal·lació d'aparell
sanitari.

mo006 1,157 h 20,170 23,34Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 123,320 2,47Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 125,790 3,77

Preu total per Ut  .................................................. 129,56

10.2.1.4 EJ22L141 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, de llautó
cromat, antirobatori, amb entrada de 1/2"

A012J000 0,035 h 18,240 0,64Oficial 1a lampista
A013J000 0,014 h 16,400 0,23Ajudant lampista
BJ22L141 1,000 u 48,119 48,12Ruixador

fix,asper.fixa,mural,p/munt.superf.,llau.cro
m.,antirob.,1/2"

A%AUX001 1,500 % 0,870 0,01Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 49,000 1,47

Preu total per u  .................................................. 50,47

10.2.1.5 EJ229136 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal.lació encastada, de
llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de d 1/2" i sortida de d 1/2"

A012J000 0,279 h 18,240 5,09Oficial 1a lampista
A013J000 0,070 h 16,400 1,15Ajudant lampista
BJ229136 1,000 u 18,913 18,91Aixeta

tmp.dutxa,mural,p/encastar,llautó,cromat,
preu mitjà,1/2"1/2"

A%AUX001 1,500 % 6,240 0,09Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 25,240 0,76

Preu total per u  .................................................. 26,00
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10.2.1.6 IFW030 Ut Subministrament i instal·lació d'aixeta de llautó cromat per jardí o
terrassa, amb ràcord de connexió a mànega, de 1/2" de diàmetre.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aixeta. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt37sgl045a 1,000 Ut 3,791 3,79Aixeta de llautó cromat per jardí o
terrassa, amb ràcord de connexió a
mànega, de 1/2" de diàmetre.

mt37www010 1,000 Ut 0,650 0,65Material auxiliar per a instal·lacions de
lampisteria.

mo006 0,076 h 20,170 1,53Oficial 1ª lampista.
mo098 0,076 h 17,190 1,31Ajudant lampista.
% 2,000 % 7,280 0,15Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 7,430 0,22

Preu total per Ut  .................................................. 7,65

10.2.2 INSTAL·LACIÓ
10.2.2.1 IFB020 Ut Subministrament i muntatge de pericó de pas prefabricada de polipropilè,

de secció rectangular de 51x37 cm en la base i 30 cm d'altura, amb tapa
de 38x25 cm i aixeta de pas d'esfera de llautó niquelat, sobre solera de
formigó en massa HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix. Inclús connexions de
conduccions i acabaments. Totalment muntada, sense incloure
l'excavació ni el reblert de l'extradós.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Formació de forats pel pas dels
tubs. Col·locació i connexió de l'aixeta de pas. Col·locació de la tapa i els
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt10hmf010Mm 0,043 m³ 42,816 1,84Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.
mt37aar020g 1,000 Ut 7,958 7,96Pericó prefabricada de polipropilè, de

secció rectangular, de 51x37 cm en la
base i 30 cm d'altura, amb tapa de color
verd de 38x25 cm.

mt37sve010a 1,000 Ut 1,477 1,48Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 3/8".

mt37www010 1,000 Ut 0,650 0,65Material auxiliar per a instal·lacions de
lampisteria.

mo018 0,464 h 19,520 9,06Oficial 1ª construcció.
mo104 0,340 h 15,410 5,24Peó ordinari construcció.
mo006 0,076 h 20,170 1,53Oficial 1ª lampista.
mo098 0,076 h 17,190 1,31Ajudant lampista.
% 2,000 % 29,070 0,58Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 29,650 0,89

Preu total per Ut  .................................................. 30,54
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10.2.2.2 PA001 PA Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria
realitzada amb tub de policlorur de vinil clorat (PVC-C), per la xarxa
d'aigua freda, calenta i retorn que connecta la derivació particular amb
cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada
punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per el tall del
subministrament d'aigua, de seient pla, en muntatge encastat, p/p de
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, vàlvules
termostàtiques amb protecció contra sobretemperatures, aïllament per
canonades d’ACS, derivació particular, accessoris de derivacions, etc.
Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les
claus. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Sense descomposició 6.893,398
3,000 % Costos indirectes 6.893,398 206,80

Preu total arrodonit per PA  ....................................… 7.100,20

10.2.3 PRODUCCIÓ ACS
10.2.3.1 IPS001 Ut Sistema de producció d'aigua calenta amb dipòsits acomuladors

Viessmann Vitocal 161 de 300L, o equivalent; material hidràulic i equips
de seguretat per la sala de màquines (vasos de expansió, vàlvules de
seguretat ACS, conductes i reixa fums, etc). Totalment muntat,
connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la comprovació
del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les
xarxes de conducció d'aigua, elèctrica i de terra. Col·locació del conducte
d'evacuació dels productes de la combustió i els accessoris de ventilació.
Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

IPSmt001 1,000 Ut 2.440,951 2.440,95Dipòsit acomulador Viessmann Vitocal
161 de 300L, tot sistema inclòs.

mo002 3,659 h 20,170 73,80Oficial 1ª calefactor.
mo094a 3,659 h 17,190 62,90Ajudant calefactor.
% 2,000 % 2.577,650 51,55Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2.629,200 78,88

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 2.708,08
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10.2.3.2 IPS002 Ut Conjunt solars Viessmann amb 2 captadors Vitosol 200F de 2,3 m²
superfície d'absorció, dimensiones: 2380 x 1056 x 90 mm i pes: 40,9/42,6
kg., o equivalent. Material d’instal·lació per connexió dels panells fins a la
sala de màquines i líquid solar, material hidràulic i equips de seguretat
per la sala de màquines (vasos de expansió, vàlvules de seguretat, etc).
Kit de muntatge per a dos panells sobre coberta plana. Totalment muntat,
connexionat i posada en funcionament per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig del conjunt. Col·locació de l'estructura de suport.
Col·locació i fixació dels panells sobre l'estructura suport. Col·locació del
sistema d'acumulació solar. Connexionat amb la xarxa de conducció
d'aigua. Ompliment del circuit. Posada en marxa.

IPSmt002 1,000 Ut 1.528,900 1.528,90Conjunt solars Viessmann amb 2
captadors Vitosol 200F de 2,3 m²
superfície d'absorció, dimensiones: 2380 x
1056 x 90 mm i pes: 40,9/42,6 kg. Material
d’instal·lació per connexió dels panells fins
a la sala de màquines i líquid solar,
material hidràulic i equips de seguretat per
la sala de màquines (vasos de expansió,
vàlvules de seguretat, etc).

mo007 1,500 h 20,170 30,26Oficial 1ª instal·lador de captadors solars.
mo099 1,500 h 17,190 25,79Ajudant instal·lador de captadors solars.
% 2,000 % 1.584,950 31,70Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1.616,650 48,50

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 1.665,15

10.3 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ
10.3.1 IPS004 Ut Grup generador format per bomba de calor Viessmann Vitocal 200-S

Modelo AWB 201.B/AWB 201 de 14,6kW, o equivalent. Amb accessoris de
connexió i plènum de sortida d’aire, material hidràulic de primari per a la
distribució de energia i equips de seguretat per la sala de màquines
(vasos de expansió, valv. Seguretat, sistema d’emplenat, etc), dipòsit de
compensació de 70L, bomba de recirculació d’ACS WILO Z-25 controlada
per a la centraleta de la caldera.
Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a
la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de les unitats i els
seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua i
elèctrica i de recollida de condensats. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

IPSmt004 1,000 Ut 7.498,589 7.498,59Grup generador format per bomba de
calor Viessmann Vitocal 14,6kW amb
accessoris de connexió i plènum de
sortida d’airea

mo003 5,923 h 20,170 119,47Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo095 5,923 h 17,190 101,82Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 7.719,880 154,40Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 7.874,280 236,23

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 8.110,51
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10.3.2 PA002 PA Sistema de calefacció per sostre radiant amb panells radiants de sostre
Zehnder ZIP, 3 línies dobles de 9m de radiadors Zehnder ZIP2, o
equivalent. 92,1w/m2, Temperatura d’impulsió: 60ºc, accessoris de
connexió de radiadors, suports al sostre i vàlvules d’equilibrat i material
d’instal·lació per alimentació dels panells fins a la sala de màquines i
accessoris. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa
instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de les unitats i els
seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua.
Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Sense descomposició 5.221,311
3,000 % Costos indirectes 5.221,311 156,64

Preu total arrodonit per PA  ....................................… 5.377,95

10.3.3 IPS003 Ut Subministrament i instal·lació de fan-coil mural TECHNIBEL, o equivalent;
amb comandament a distància, amb vàlvula de tres vies amb bypass;
inclús connexions amb accessoris de connexió a sala de màquines.
Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a
la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat.
Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua i elèctrica i de recollida
de condensats. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

IPSmt003 1,000 Ut 430,246 430,25Fan-coils TECHNIBEL tipus mural amb
comandament a distància

mt42vsi010ibbb 1,000 Ut 36,376 36,38Vàlvula de tres vies amb bypass ; inclús
connexions.

mt37sve010bb 2,000 Ut 1,896 3,79Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 1/2".

mo003 5,122 h 20,170 103,31Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo095 5,122 h 17,190 88,05Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 661,780 13,24Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 675,020 20,25

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 695,27

10.4 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
10.4.1 PA003 PA Instal·lació completa de ventilació amb recuperador de calor Cephirus

2000 amb bateria addicional per 12kW, o equivalent. Inclou material
hidràulic per connexió de bateria amb bomba de calor, canonada circular
d'acer aluminitzat per distribució de renovació per equipaments,reixetes
d'impulsió i extracció, conductes i reixes per extracció i aspiració d'aire
de l'exterior, mà d'obra i posta en marxa del sistema.

Sense descomposició 6.836,126
3,000 % Costos indirectes 6.836,126 205,08

Preu total arrodonit per PA  ....................................… 7.041,21

10.5 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
10.5.1 INSTAL·LACIÓ
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10.5.1.1 IEP010 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa de connexió a terra per a
estructura de formigó de l'edifici composta per 113 m de cable conductor
de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línea principal de presa de
terra de l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 8 m de cable
conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de
presa de terra d'els pilars de formigó a connectar. Inclús plaques colzades
de 3 mm d'espessor, soldades en taller a les armadures d'els pilars,
soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova.
Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge
del punt de posta a terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció.
Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les derivacions.
Connexionat a massa de la xarxa. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35ttc010b 121,000 m 1,282 155,12Conductor de coure nu, de 35 mm².
mt35tte020a 3,000 Ut 17,039 51,12Placa de coure electrolític pur per a

connexió a terra, de 300x100x3 mm, amb
born d'unió.

mt35tts010c 3,000 Ut 1,596 4,79Soldadura aluminotèrmica del cable
conductor a la placa.

mt35www020 1,000 Ut 0,523 0,52Material auxiliar per a instal·lacions de
connexió a terra.

mo001 2,595 h 20,170 52,34Oficial 1ª electricista.
mo093 2,595 h 17,190 44,61Ajudant electricista.
% 2,000 % 308,500 6,17Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 314,670 9,44

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 324,11

10.5.1.2 IEI070 Ut Subministrament i instal·lació de quadre individual format per caixa
encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del
interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en
compartiment independent i precintable, 1 interruptor general automàtic
(IGA) bipolar (2P) i altres dispositius generals i individuals de
comandament i protecció. Fins i tot elements de fixació, reglets de
connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat.
Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35cgm040m 1,000 Ut 12,732 12,73Caixa per encastar amb porta opaca, per
allotjament del interruptor de control de
potència (ICP) en compartiment
independent i precintable i els interruptors
de protecció de la instal·lació, 1 fila de 4
mòduls (ICP) + 2 files de 24 mòduls.
Fabricada en ABS autoextingible, amb
grau de protecció IP40, doble aïlament
(classe II), color blanc RAL 9010. Segons
UNE-EN 60670-1.

mt35cgm021acbau 1,000 Ut 50,028 50,03Interruptor general automàtic (IGA), amb
10 kA de poder de tall, de 100 A
d'intensitat nominal, corba C, bipolar (2P),
de 2 mòduls, inclús p/p d'accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60947-2.

mt35cgm029af 1,000 Ut 90,439 90,44Bloc diferencial instantani, 2P/125A/30mA,
de 2 mòduls, inclús p/p d'accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 61008-1.

mt35cgm029bc 2,000 Ut 130,070 260,14Interruptor diferencial instantani
superimmunitzat, 2P/63A/30mA, de 2
mòduls, inclús p/p d'accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 61008-1.
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mt35cgm021bbbab 3,000 Ut 5,659 16,98Interruptor automàtic magnetotèrmic, amb
6 kA de poder de tall, de 10 A d'intensitat
nominal, corba C, bipolar (2P), de 2
mòduls, inclús p/p d'accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbbad 6,000 Ut 5,774 34,64Interruptor automàtic magnetotèrmic, amb
6 kA de poder de tall, de 16 A d'intensitat
nominal, corba C, bipolar (2P), de 2
mòduls, inclús p/p d'accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbbah 2,000 Ut 6,404 12,81Interruptor automàtic magnetotèrmic, amb
6 kA de poder de tall, de 25 A d'intensitat
nominal, corba C, bipolar (2P), de 2
mòduls, inclús p/p d'accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

mt35cgm060 1,000 Ut 39,645 39,65Bobina de protecció contra sobretensions
permanents fase-neutre de 230 Vca i
tensió de disparament de 255 Vca.

mt35www010 3,000 Ut 0,677 2,03Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mo001 2,705 h 20,170 54,56Oficial 1ª electricista.
mo093 2,346 h 17,190 40,33Ajudant electricista.
% 2,000 % 614,340 12,29Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 626,630 18,80

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 645,43

10.5.1.3 IEI090 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica completa de distribució
interior individual composta dels següents elements: CANALITZACIÓ amb
tub protector de PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547,
per a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible,
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; CABLEJAT amb
conductors de coure ES07Z1-K (AS), RZ1MZ1-K (AS); MECANISMES:
gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de color blanc i embellidor de color
blanc i monobloc de superfície (IP55). Inclús caixes d'encastar amb
cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió i
quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i fixació dels
tubs. Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Estesa i connexionat
de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35aia090aa 113,724 m 0,391 44,47Tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en
calent, de color negre, de 16 mm de
diàmetre nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la compressió
1250 N, resistència al impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb
grau de protecció IP 547 segons UNE
20324, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN
60423. Fins i tot p/p d'abraçadores,
elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i corbes
flexibles).
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mt35aia090ab 45,896 m 0,524 24,05Tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en
calent, de color negre, de 20 mm de
diàmetre nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la compressió
1250 N, resistència al impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb
grau de protecció IP 547 segons UNE
20324, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN
60423. Fins i tot p/p d'abraçadores,
elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i corbes
flexibles).

mt35aia010a 164,434 m 0,119 19,57Tub corbable de PVC, corrugat, de color
negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per
a canalització encastada en obra de
fàbrica (parets i sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència al impacte
1 joule, temperatura de treball -5°C fins
60°C, amb grau de protecció IP 545
segons UNE 20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22.

mt35aia010b 474,336 m 0,133 63,09Tub corbable de PVC, corrugat, de color
negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per
a canalització encastada en obra de
fàbrica (parets i sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència al impacte
1 joule, temperatura de treball -5°C fins
60°C, amb grau de protecció IP 545
segons UNE 20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22.

mt35aia010c 125,588 m 0,175 21,98Tub corbable de PVC, corrugat, de color
negre, de 25 mm de diàmetre nominal, per
a canalització encastada en obra de
fàbrica (parets i sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència al impacte
1 joule, temperatura de treball -5°C fins
60°C, amb grau de protecció IP 545
segons UNE 20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22.

mt35aia010d 381,306 m 0,273 104,10Tub corbable de PVC, corrugat, de color
negre, de 32 mm de diàmetre nominal, per
a canalització encastada en obra de
fàbrica (parets i sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència al impacte
1 joule, temperatura de treball -5°C fins
60°C, amb grau de protecció IP 545
segons UNE 20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22.

mt35caj020a 18,000 Ut 0,819 14,74Caixa de derivació per a encastar de
105x105 mm, amb grau de protecció
normal, reglets de connexió i tapa de
registre.

mt35cun020a 589,890 m 0,189 111,49Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flama, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5
mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V. Segons UNE
211025.
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mt35cun020b 1.470,831 m 0,280 411,83Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flama, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5
mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V. Segons UNE
211025.

mt35cun020c 137,689 m 0,412 56,73Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flama, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm²
de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V. Segons UNE
211025.

mt35cun020d 441,951 m 0,600 265,17Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flama, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm²
de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V. Segons UNE
211025.

mt35cun020f 1.354,732 m 1,819 2.464,26Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flama, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 16 mm²
de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V. Segons UNE
211025.

mt35cun070a 72,073 m 3,882 279,79Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5
mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R), coberta interna de poliolefina
termoplàstica lliure de halògens (Z1),
armadura de filferros d'acer galvanitzat i
coberta externa de poliolefina
termoplàstica lliure de halògens (Z1), sent
la seva tensió assignada de 0,6/1 kV.
Segons UNE 21123-4.

mt35caj010a 37,000 Ut 0,112 4,14Caixa d'encastar universal, enllaç per els
2 costats.

mt35caj010b 25,000 Ut 0,217 5,43Caixa d'encastar universal, enllaç per els
4 costats.

mt33seg100a 26,000 Ut 2,481 64,51Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb
tecla simple i marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color blanc.

mt33seg102a 2,000 Ut 2,641 5,28Commutador, sèrie bàsica, amb tecla
simple i marc d'1 element de color blanc i
embellidor de color blanc.

mt33seg107a 34,000 Ut 2,641 89,79Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma
bàsica, amb tapa i marc d'1 element de
color blanc i embellidor de color blanc.

mt33seg504a 1,000 Ut 4,118 4,12Base d'endoll de 16 A 2P+T monobloc
estanca, per instal·lació en superfície (IP
55), color gris.

mt35www010 5,000 Ut 0,677 3,39Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mo001 42,851 h 20,170 864,30Oficial 1ª electricista.
mo093 42,851 h 17,190 736,61Ajudant electricista.
% 2,000 % 5.658,840 113,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 5.772,020 173,16

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 5.945,18
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10.5.1.4 IPI010 Ut Subministrament i instal·lació de sistema intern de protecció contra
sobretensions, format per 3 protectors contra sobretensions 1 protector
per a la línia monofàsica de subministrament elèctric col·locat dins del
quadre principal, 1 protector per a la línia telefònica analògica i 1
protector per a la línia informàtica. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Col·locació. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt41psa010b 1,000 Ut 238,977 238,98Protector convinat contra sobretensions
de categoria I, II, III i IV, segons REBT,
per a línia monofàsica de 230 V, corrent
d'impulsos, amb ona de 10/350 µs, de
30/60 kA i nivell de protecció de 1,5 kV,
segons IEC 61643-1, IEC 61312-3 i EN
61643-11.

mt41psa050a 1,000 Ut 62,384 62,38Protector contra sobretensions per a línia
telefònica analògica o ADSL, corrent
màxima, amb ona de 8/20 µs, de 20/40 kA
i nivell de protecció de 330 V, segons IEC
61643-21 i NFC 61-0740.

mt41psa060a 1,000 Ut 59,770 59,77Protector contra sobretensions per a línia
de xarxa informàtica, connectors d'entrada
i sortida RJ45, 100 Mbit/s, corrent màxima
C2 (2 kA/4 kV), nivell de protecció menor
de 50 V, segons IEC 61643-21 i NFC
61-0740.

mt35www010 1,000 Ut 0,677 0,68Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mo001 2,613 h 20,170 52,70Oficial 1ª electricista.
mo093 2,613 h 17,190 44,92Ajudant electricista.
% 2,000 % 459,430 9,19Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 468,620 14,06

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 482,68

10.5.1.5 IPE030 Ut Subministrament i instal·lació de sistema extern de protecció enfront el
llamp, format per parallamps amb dispositiu d'encebament tipus "PDC",
avanç de 15 µs i radi de protecció de 46 m per a un nivell de protecció 3
segons DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat (CTE), col·locat en
coberta sobre pal d'acer galvanitzat i 6 m d'alçada. Inclús suports, peces
especials, platina conductora de coure estanyat, vies d'espurnes,
comptador dels impactes de llamp rebuts, tubs de protecció de les
baixades i preses de terra amb platina conductora de coure estanyat.
Totalment muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Preparació de l'emplaçament. Execució de la connexió a terra.
Preparació del parament de baixada del conductor acabat. Subjecció
definitiva. Connexionat a la xarxa conductora. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt41pea010dma 1,000 Ut 549,967 549,97Parallamps tipus "PDC" amb dispositiu
d'encebament de polsat elèctric, avanç en
l'encebat de 15 µs i radi de protecció de
46 m per a un nivell de protecció 3 segons
DB SUA Seguretat d'utilització i
accessibilitat (CTE), de 1 m d'alçada,
segons UNE 21186.

mt41paa010a 1,000 Ut 24,955 24,96Peça d'adaptació capçal-pal i acoblament
capçal-pal-conductor, de llautó, per a pal
de 1 1/2" i baixant interior amb cable de
coure de 8 a 10 mm de diàmetre o platina
conductora de coure estanyat de 30x2
mm.
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mt41paa020a 1,000 Ut 87,380 87,38Pal d'acer galvanitzat en calent, de 1 1/2"
de diàmetre i 6 m de longitud, per a fixació
a mur o estructura.

mt41paa040a 1,000 Ut 154,182 154,18Trípode d'ancoratge per a pal, amb placa
base de 500x500x10 mm, d'acer
galvanitzat en calent, de 1 m de longitud,
per a fixar amb cargols a coberta.

mt41pca010a 80,200 m 7,032 563,97Platina conductora de coure estanyat,
nua, de 30x2 mm.

mt41paa056a 51,000 Ut 2,990 152,49Suport piramidal per a conductor de 8 mm
de diàmetre o platina conductora d'entre
30x2 mm i 30x3,5 mm de secció, per a
fixació de la grapa a superfícies
horitzontals.

mt41paa050a 6,000 Ut 7,814 46,88Grapa d'acer inoxidable, per a fixació de
platina conductora d'entre 30x2 mm i
30x3,5 mm de secció a paret.

mt41paa080a 2,000 Ut 71,833 143,67Via d'espurnes, per a unió de preses de
terra.

mt41paa053a 9,000 Ut 10,122 91,10Maneguet de llautó de 55x55 mm amb
placa intermèdia, per a unió múltiple de
cables de coure de 8 a 10 mm de
diàmetre i platines conductores de coure
estanyat de 30x2 mm.

mt41paa060a 1,000 Ut 166,997 167,00Comptador mecànic dels impactes de
llamp rebuts pel sistema de protecció.

mt41paa052a 2,000 Ut 13,345 26,69Maneguet seccionador de llautó, de
70x50x15 mm, amb sistema de frontissa,
per a unió de platines conductores d'entre
30x2 mm i 30x3,5 mm de secció.

mt41pca020a 2,000 Ut 18,139 36,28Tub d'acer galvanitzat, de 2 m de longitud,
per a la protecció de la baixada de la
platina conductora.

mt35ata010a 6,000 Ut 39,370 236,22Pericó de polipropilè per a connexió a
terra, de 250x250x250 mm, amb tapa de
registre.

mt35ata020a 4,000 Ut 29,834 119,34Pont per a comprovació de connexió de
terra de l'instal·lació elèctrica.

mt35ate020a 4,000 Ut 13,512 54,05Elèctrode per a xarxa de connexió a terra
courejat amb 254 µm, fabricat en acer, de
14,3 mm de diàmetre i 2 m de longitud.

mt41paa140a 4,000 Ut 5,470 21,88Peça de llautó, per a unió d'elèctrode de
presa de terra a cable de coure de 8 a 10
mm de diàmetre o platina conductora de
coure estanyat de 30x2 mm.

mt35ate010a 2,000 Ut 89,610 179,22Elèctrode dinàmic per a xarxa de connexió
a terra, de 28 mm de diàmetre i 2,5 m de
longitud, de llarga durada, amb efecte
condensador.

mt35ata030a 4,000 Ut 29,784 119,14Pot de 5 kg de gel concentrat, ecològic i
no corrosiu, per a la preparació de 20
litres de millorant de la conductivitat de
postes a terra.

mt35www010 2,000 Ut 0,677 1,35Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mo005 21,684 h 20,170 437,37Oficial 1ª instal·lador de parallamps.
mo097 21,684 h 17,190 372,75Ajudant instal·lador de parallamps.
% 2,000 % 3.585,890 71,72Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 3.657,610 109,73

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 3.767,34

10.5.2 IL·LUMINACIÓ
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10.5.2.1 III100 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària de sostre Downlight, de 135
mm de diàmetre, per a 1 làmpada halògena QT 12 de 75 W; amb bastiment
exterior d'alumini injectat, termoesmaltat, color blanc; doble reflector
d'alumini anoditzat; protecció IP 20 i aïllament classe F. Inclús làmpades,
accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntada,
connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació
de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt34lyd060n 1,000 Ut 45,568 45,57Lluminària de sostre Downlight, de 135
mm de diàmetre, per a 1 làmpada
halògena QT 12 de 75 W; amb bastiment
exterior d'alumini injectat, termoesmaltat,
color blanc; doble reflector d'alumini
anoditzat; protecció IP 20 i aïllament
classe F.

mt34lha010g 1,000 Ut 4,160 4,16Làmpada halògena QT 12 de 75 W.
mt34www011 1,000 Ut 0,383 0,38Material auxiliar per instal·lació d'aparells

d'il·luminació.
mo001 0,301 h 20,170 6,07Oficial 1ª electricista.
mo093 0,301 h 17,190 5,17Ajudant electricista.
% 2,000 % 61,350 1,23Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 62,580 1,88

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 64,46

10.5.2.2 III140 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària de superfície, de 652x652x100
mm, per a 4 làmpades fluorescents TL de 18 W, amb cos de lluminària de
xapa d'acer lacat en color blanc, cantoneres de ABS i lamel·les
transversals estriades; reflector d'alumini brillant; balast magnètic;
protecció IP 20 i aïllament classe F. Inclús làmpades, accessoris,
subjeccions i material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i
comprovada.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació
de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt34lam120cs 1,000 Ut 49,039 49,04Lluminària de superfície, de 652x652x100
mm, per a 4 làmpades fluorescents TL de
18 W, amb cos de lluminària de xapa
d'acer lacat en color blanc, cantoneres de
ABS i lamel·les transversals estriades;
reflector d'alumini brillant; balast magnètic;
protecció IP 20 i aïllament classe F.

mt34tuf010k 4,000 Ut 3,066 12,26Tub fluorescent TL de 18 W.
mt34www011 1,000 Ut 0,383 0,38Material auxiliar per instal·lació d'aparells

d'il·luminació.
mo001 0,113 h 20,170 2,28Oficial 1ª electricista.
mo093 0,113 h 17,190 1,94Ajudant electricista.
% 2,000 % 65,900 1,32Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 67,220 2,02

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 69,24
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10.5.2.3 III140a Ut Subministrament i instal·lació de lluminària estanca de sostre de línies
rectes, de 1251x200x94 mm, per a 1 làmpada fluorescent TL de 36 W; cos
de lluminària de xapa d'acer termo-esmaltat en color blanc; reflector
d'alumini especular; balast magnètic; protecció IP 20. Inclús làmpades,
accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntada,
connexionada i comprovada. 
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació
de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt34ode220aa 1,000 Ut 33,860 33,86Lluminària estanca de sostre de línies
rectes, de 1251x200x94 mm, per a 1
làmpada fluorescent TL de 36 W; cos de
lluminària de xapa d'acer termo-esmaltat
en color blanc; reflector d'alumini
especular; balast magnètic; protecció IP
20.

mt34tuf010l 1,000 Ut 3,066 3,07Tub fluorescent TL de 36 W.
mt34www011 1,000 Ut 0,383 0,38Material auxiliar per instal·lació d'aparells

d'il·luminació.
mo001 0,113 h 20,170 2,28Oficial 1ª electricista.
mo093 0,113 h 17,190 1,94Ajudant electricista.
% 2,000 % 41,530 0,83Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 42,360 1,27

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 43,63

10.5.2.4 III010 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària, de 1276x100x100 mm, per a 1
làmpada fluorescent TL de 36 W, amb cos de polièster reforçat amb fibra
de vidre; reflector interior de xapa d'acer, termoesmaltat, blanc; difusor de
metacrilat; balast magnètic; protecció IP 65 i rendiment major del 65%.
Inclús làmpades, accessoris, subjeccions d'ancoratge i material auxiliar.
Totalment muntada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació
de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt34ode100bbb 1,000 Ut 8,718 8,72Lluminària, de 1276x100x100 mm, per a 1
làmpada fluorescent TL de 36 W, amb cos
de polièster reforçat amb fibra de vidre;
reflector interior de xapa d'acer,
termoesmaltat, blanc; difusor de
metacrilat; balast magnètic; protecció IP
65 i rendiment major del 65%.

mt34tuf010l 1,000 Ut 3,066 3,07Tub fluorescent TL de 36 W.
mt34www011 1,000 Ut 0,383 0,38Material auxiliar per instal·lació d'aparells

d'il·luminació.
mo001 0,226 h 20,170 4,56Oficial 1ª electricista.
mo093 0,226 h 17,190 3,88Ajudant electricista.
% 2,000 % 20,610 0,41Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 21,020 0,63

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 21,65
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10.5.2.5 III160 Ut Subministrament i instal·lació d'aplic de pared, de 402x130x400 mm, per a
1 làmpada fluorescent TC-L de 24 W, amb cos de lluminària format per
perfils d'alumini extrudit, termoesmaltat, blanc; reflector termoesmaltat
blanc; difusor de policarbonat amb xapa microperforada; protecció IP 20,
aïllament classe F i rendiment major del 65%. Inclús làmpades,
accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntat, connexionat
i comprovat.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació
de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt34ode030a 1,000 Ut 51,066 51,07Aplic de pared, de 402x130x400 mm, per
a 1 làmpada fluorescent TC-L de 24 W,
amb cos de lluminària format per perfils
d'alumini extrudit, termoesmaltat, blanc;
reflector termoesmaltat blanc; difusor de
policarbonat amb xapa microperforada;
protecció IP 20, aïllament classe F i
rendiment major del 65%.

mt34tuf020e 1,000 Ut 2,056 2,06Làmpada fluorescent compacta TC-L de
24 W.

mt34www011 1,000 Ut 0,383 0,38Material auxiliar per instal·lació d'aparells
d'il·luminació.

mo001 0,113 h 20,170 2,28Oficial 1ª electricista.
mo093 0,113 h 17,190 1,94Ajudant electricista.
% 2,000 % 57,730 1,15Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 58,880 1,77

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 60,65

10.5.2.6 III160b Ut Subministrament i instal·lació d'aplic de pared, de 37x40x1000 mm, per a 1
làmpada fluorescent T5 de 24 W, amb cos de lluminària format per perfils
d'alumini extrudit, termoesmaltat, RAL 9006; reflector termoesmaltat,
blanc; difusor acrílic òpal d'alta transmitància; tapes finals; protecció IP
20 i aïllament classe F. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i
material auxiliar. Totalment muntat, connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació
de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt34ode020aa 1,000 Ut 34,012 34,01Aplic de pared, de 37x40x1000 mm, per a
1 làmpada fluorescent T5 de 24 W, amb
cos de lluminària format per perfils
d'alumini extrudit, termoesmaltat, RAL
9006; reflector termoesmaltat, blanc;
difusor acrílic òpal d'alta transmitància;
tapes finals; protecció IP 20 i aïllament
classe F.

mt34tuf010b 1,000 Ut 2,186 2,19Tub fluorescent T5 de 24 W.
mt34www011 1,000 Ut 0,383 0,38Material auxiliar per instal·lació d'aparells

d'il·luminació.
mo001 0,113 h 20,170 2,28Oficial 1ª electricista.
mo093 0,113 h 17,190 1,94Ajudant electricista.
% 2,000 % 40,800 0,82Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 41,620 1,25

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 42,87
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10.5.2.7 IIX005 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària per a adossar a sostre o paret,
de 210x120x100 mm, per a 1 làmpada incandescent A 60 de 60 W, amb
cos de lluminària d'alumini injectat i acer inoxidable, vidre transparent
amb estructura òptica, portalàmpades E 27, classe de protecció I, grau de
protecció IP 65, aïllament classe F. Inclús làmpades, accessoris,
subjeccions i material auxiliar. Totalment muntat, connexionat i
comprovat.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació
de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt34beg010aa 1,000 Ut 55,347 55,35Lluminària per a adossar a sostre o paret,
de 210x120x100 mm, per a 1 làmpada
incandescent A 60 de 60 W, amb cos de
lluminària d'alumini injectat i acer
inoxidable, vidre transparent amb
estructura òptica, portalàmpades E 27,
classe de protecció I, grau de protecció IP
65, aïllament classe F.

mt34lin010a 1,000 Ut 0,678 0,68Làmpada incandescent A 60 de 60 W.
mt34www011 1,000 Ut 0,383 0,38Material auxiliar per instal·lació d'aparells

d'il·luminació.
mo001 0,113 h 20,170 2,28Oficial 1ª electricista.
mo093 0,113 h 17,190 1,94Ajudant electricista.
% 2,000 % 60,630 1,21Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 61,840 1,86

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 63,70

10.6 AJUDES A INDUSTRIALS
10.6.1 PA004 PA Ajudes a industrials per instal·lacions de qualsevol treball de ram de

paleta, necessàries per la correcta execució de les instal·lacions, inclosa
p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per realitzar tots aquells
treballs precisos per al correcte muntatge de la instal·lació.

Sense descomposició 382,757
3,000 % Costos indirectes 382,757 11,48

Preu total arrodonit per PA  ....................................… 394,24

10.7 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
10.7.1 IOA020 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència, per a adossar a

a la paret, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens,
carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP 42, amb bateries de Ni-Cd d'alta
temperatura, autonomía de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24
h. Inclús accessoris, elements d'ancoratge i material auxiliar. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt34aem010d 1,000 Ut 17,749 17,75Lluminària d'emergència, amb tub lineal
fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155
lúmens, carcassa de 245x110x58 mm,
classe II, IP 42, amb bateries de Ni-Cd
d'alta temperatura, autonomía de 1 h,
alimentació a 230 V, temps de càrrega 24
h.

mo001 0,151 h 20,170 3,05Oficial 1ª electricista.
mo093 0,151 h 17,190 2,60Ajudant electricista.
% 2,000 % 23,400 0,47Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 23,870 0,72

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 24,59
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10.7.2 IOX010 Ut Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC
polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb
6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús
suport i accessoris de muntatge. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig de la situació de l'extintor. Col·locació i fixació del
suport. Col·locació de l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt41ixi010a 1,000 Ut 21,505 21,51Extintor portàtil de pols químic ABC
polivalent antibrasa, amb pressió
incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb
6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i
mànega amb filtre difusor, segons UNE
23110.

mo104 0,075 h 15,410 1,16Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 22,670 0,45Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 23,120 0,69

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 23,81

10.7.3 IOS010 Ut Subministrament i col·locació de placa de senyalització de equips contra
incendis, de poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació al parament mitjançant elements
d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt41sny020g 1,000 Ut 1,700 1,70Placa de senyalització d'equips contra
incendis, de poliestirè fotoluminiscent, de
210x210 mm, segons UNE 23033-1.

mt41sny100 1,000 Ut 0,156 0,16Material auxiliar per a la fixació de placa
de senyalització.

mo104 0,151 h 15,410 2,33Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 4,190 0,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,270 0,13

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 4,40

10.7.4 IOS020 Ut Subministrament i col·locació de placa de senyalització de mitjans
d'evacuació, de poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació al parament mitjançant elements
d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt41sny020s 1,000 Ut 1,719 1,72Placa de senyalització de mitjans
d'evacuació, de poliestirè fotoluminiscent,
de 210x210 mm, segons UNE 23034.

mt41sny100 1,000 Ut 0,156 0,16Material auxiliar per a la fixació de placa
de senyalització.

mo104 0,151 h 15,410 2,33Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 4,210 0,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,290 0,13

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 4,42
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11 EQUIPAMENTS I ALTRES
11.1 SVB010a Ut Subministrament i col·locació de banc mural per a vestuari, de 1000 mm

de longitud, 380 mm de profunditat i 390 mm d'alçada, format per seient
de tres llistons de fusta vernissada de pi de Flandes, de 90x20 mm de
secció, fixat a una estructura tubular d'acer, de 35x35 mm de secció,
pintada amb resina d'epoxi/polièster color blanc. Inclús accessoris de
muntatge i elements d'ancoratge a parament vertical. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació del banc.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt45bvg020a 1,000 Ut 39,261 39,26Banc mural per a vestuari, de 1000 mm de
longitud, 380 mm de profunditat i 390 mm
d'alçada, format per seient de tres llistons
de fusta vernissada de pi de Flandes, de
90x20 mm de secció, fixat a una
estructura tubular d'acer, de 35x35 mm de
secció, pintada amb resina
d'epoxi/polièster color blanc, inclús
accessoris de muntatge i elements
d'ancoratge a parament vertical.

mo009 0,123 h 20,170 2,48Oficial 1ª muntador.
mo075 0,123 h 17,210 2,12Ajudant muntador.
% 2,000 % 43,860 0,88Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 44,740 1,34

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 46,08

11.2 SMA050b Ut Subministre i col·locació de tira de penjadors per a vestuaris, composta
per 4 penjadors d'acer inoxidable AISI 304, color crom, de 58x50 mm.
Clavats sobre panell fenòlic, de 1000x110x13 mm, color a escollir. Inclòs
elements de fixació. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori.
Col·locació i fixació dels accessoris de suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt31abn045Kfbb 1,000 Ut 13,589 13,59Tira de penjadors per a
vestuaris,composta per 4 penjadors d'acer
inoxidable AISI 304 i panell fenòlic, color
crom, de 58x50 mm.

mo098 0,164 h 17,190 2,82Ajudant lampista.
% 2,000 % 16,410 0,33Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 16,740 0,50

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 17,24
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11.3 SVT020 Ut Subministrament i col·locació de taquilla modular per a vestuari, de 300
mm d'amplada, 500 mm de profunditat i 1800 mm d'alçada, de tauler
fenòlic HPL, color a escollir formada per dues portes de 900 mm d'altura i
13 mm de gruix, laterals, prestatges, sostre, divisió i terra de 10 mm
d'espessor, i fons perforat per a ventilació de 3 mm d'espessor. Inclús
elements de fixació, potes regulables de PVC, panys de relliscada, claus,
plaques de numeració, frontisses antivandàliques d'acer inoxidable i
barres per penjar d'alumini amb penjadors antilliscants d'ABS. Totalment
muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació, anivellació i fixació de l'armariet.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt45tvg020a 1,000 Ut 109,701 109,70Taquilla modular per a vestuari, de 300
mm d'amplada, 500 mm de profunditat i
1800 mm d'alçada, de tauler fenòlic HPL,
color a escollir formada per dues portes
de 900 mm d'altura i 13 mm de gruix,
laterals, prestatges, sostre, divisió i terra
de 10 mm d'espessor, i fons perforat per a
ventilació de 3 mm d'espessor, inclús
potes regulables de PVC, panys de
relliscada, claus, plaques de numeració,
frontisses antivandàliques d'acer
inoxidable i barres per penjar d'alumini
amb penjadors antilliscants d'ABS.

mo009 0,165 h 20,170 3,33Oficial 1ª muntador.
mo075 0,165 h 17,210 2,84Ajudant muntador.
% 2,000 % 115,870 2,32Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 118,190 3,55

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 121,74

11.4 IPS005 Ut Subministrament i col·locació de mampara per dutxes, de 800x2100x8mm,
de tauler fenòlic HPL, color a escollir, amb elements de fixació d'acer
inoxidable. Amb 3 penjadors d'acer inoxidable AISI 304, color crom, de
58x50 mm. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació, anivellació i fixació de la mampara.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt45cvg010cbb 1,000 Ut 60,500 60,50Mampara, de tauler fenòlic HPL, de 8 mm
d'espessor, color a escollir, de 800x2100
mm d'altura, inclús fixacions i 3 penjadors
d'acer inoxidable.

mo009 0,209 h 20,170 4,22Oficial 1ª muntador.
mo075 0,209 h 17,210 3,60Ajudant muntador.
% 2,000 % 68,320 1,37Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 69,690 2,09

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 71,78
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11.5 SMA015 Ut Subministrament i instal·lació de dosificador de sabó líquid amb
disposició mural, per a sabó a granel, de 1,4 l de capacitat, dipòsit de SAN
acabat fumat, polsador de ABS gris i tapa d'acer inoxidable, de
170x110x130 mm. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori.
Col·locació i fixació dels accessoris de suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt31abj080a 1,000 Ut 9,861 9,86Dosificador de sabó líquid amb disposició
mural, per a sabó a granel, de 1,4 l de
capacitat, dipòsit de SAN acabat fumat,
polsador de ABS gris i tapa d'acer
inoxidable, de 170x110x130 mm.

mo098 0,164 h 17,190 2,82Ajudant lampista.
% 2,000 % 12,680 0,25Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 12,930 0,39

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 13,32

11.6 SMA020a Ut Subministrament i instal·lació de portarrotllos de paper higiènic industrial,
de ABS blanc i gris clar, de 312 mm de diàmetre i 120 mm d'ample, per a
un rotllo de paper de 260 mm de diàmetre màxim, de 400 m de longitud,
per a mandri de 45 mm, tancament mitjançant pany i clau. Totalment
muntat.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori.
Col·locació i fixació dels accessoris de suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt31abj100bi 1,000 Ut 9,017 9,02Portarrotllos de paper higiènic industrial,
de ABS blanc i gris clar, de 312 mm de
diàmetre i 120 mm d'ample, per a un rotllo
de paper de 260 mm de diàmetre màxim,
de 400 m de longitud, per a mandri de 45
mm, tancament mitjançant pany i clau.

mo098 0,123 h 17,190 2,11Ajudant lampista.
% 2,000 % 11,130 0,22Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 11,350 0,34

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 11,69

11.7 SMA020b Ut Subministrament i instal·lació de tovalloler de paper metxa, tapa d'ABS
blanc i base d'ABS gris clar, de 340x230x240 mm, per a un rotllo de paper
metxa de 205 mm de diàmetre. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori.
Col·locació i fixació dels accessoris de suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt31abj140a 1,000 Ut 11,547 11,55Tovalloler de paper metxa, tapa d'ABS
blanc i base d'ABS gris clar, de
340x230x240 mm, per a un rotllo de paper
metxa de 205 mm de diàmetre.

mo098 0,123 h 17,190 2,11Ajudant lampista.
% 2,000 % 13,660 0,27Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 13,930 0,42

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 14,35
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11.8 SMA035 Ut Subministre i col·locació de barra de subjecció per a minusvàlids,
rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb
forma d'U, amb osques antilliscants, d'acer inoxidable AISI 304 polit, de
dimensions totals 840x200 mm amb tub de 32 mm de diàmetre exterior i 1
mm de gruix, nivellada i fixada al suport amb les subjeccions
subministrades pel fabricant. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra.
Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt31abj190a 1,000 Ut 57,747 57,75Barra de subjecció per a minusvàlids,
rehabilitació i tercera edat, per a inodor,
col·locada en paret, abatible, amb forma
d'U, amb osques antilliscants, d'acer
inoxidable AISI 304 polit, de dimensions
totals 840x200 mm amb tub de 32 mm de
diàmetre exterior i 1 mm de gruix.

mo098 0,655 h 17,190 11,26Ajudant lampista.
% 2,000 % 69,010 1,38Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 70,390 2,11

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 72,50

11.9 SMA036 Ut Subministre i col·locació de seient per a minusvàlids, rehabilitació i
tercera edat, col·locat en paret, abatible, d'acer inoxidable AISI 304, acabat
brillant, de dimensions totals 420x420 mm, nivellat i fixat al suport amb les
subjeccions subministrades pel fabricant. Totalment muntat.
Inclou: Replantejament i traçat en el parament de la situació del seient.
Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt31abn252a 1,000 Ut 112,272 112,27Seient per a minusvàlids, rehabilitació i
tercera edat, col·locat en paret, abatible,
d'acer inoxidable AISI 304, acabat brillant,
de dimensions totals 420x420 mm, inclús
fixacions d'acer inoxidable.

mo098 0,245 h 17,190 4,21Ajudant lampista.
% 2,000 % 116,480 2,33Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 118,810 3,56

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 122,37
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11.10 SCM010a Ut Subministrament i col·locació de moblament de lavabo, composada per
1,5 m de moblee baix acabat laminat amb portes recobertes d'un foli
impregnat de resines melamíniques amb un espessor de 0,2 mm i front de
16 mm de gruix laminat per ambdues cares, cantells verticals i
horitzontals arrodonits. Construcció del moble mitjançant els següents
elements: CARCASSES: fabricades en aglomerat de fusta de 16 mm de
gruix i recoberts de laminat per totes les seves cares i cantells (cantell
frontal de 0,6 mm); darrera del mateix material de 3,5 mm de gruix,
recoberta de laminat per els seus dues cares; laterals assortits de varis
trepants que permeten la col·locació de prestatges a diferents alçades.
PRESTATGES: fabricats en aglomerat de fusta de 16 mm de gruix i
recobertes de laminat per totes les seves cares i cantells (cantell frontal
en ABS de 1,5 mm de gruix). FRONTISSES: d'acer niquelat, amb regulació
en alçada, profunditat i ample; sistema clip de muntatge i desmuntatge.
PENJADORS: ocults d'acer, amb regulació d'alt i fons des de l'interior de
l'armari; aquest porta dos penjadors que suporten un pes total de 100 kg.
POTES: de plàstic dur inserides en tres punts de la base de l'armari;
regulació d'alçada entre 10 i 20 cm; cada pota suporta un peso total de
250 kg. Inclús i acabaments a joc amb el acabat, guies de coixinets
metàl·lics i agafadors en portes. Totalment muntat, sense incloure taulell,
electrodomèstics ni aigüera.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació dels mobles i
complements. Fixació al parament mitjançant elements d'ancoratge.
Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat cantonades en
l'amidament de la longitud dels mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt32muo020a 1,500 m 68,098 102,15Moble baix de cuina de 55 cm de fons i 67
cm d'alçada, acabat laminat faig, amb les
portes recobertes d'un foli impregnat de
resines melamíniques amb un gruix de 0,2
mm, front de 16 mm de gruix laminat per
ambdues cares, cantells verticals i
horitzontals arrodonits.

mo015 0,851 h 19,850 16,89Oficial 1ª fuster.
mo053 0,851 h 17,350 14,76Ajudant fuster.
% 2,000 % 133,800 2,68Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 136,480 4,09

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 140,57
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12 ACONDICIONAMENT PARCEL·LA
12.1 ADE010c m³ Excavació de terres a cel obert per formació de rases per instal·lacions

fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra semidensa, amb mitjans
mecànics, fins assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús
transport de la maquinaria, refinat de paraments i fons d'excavació,
extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat
de fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les
terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
Director d'Execució de l'obra.

mq01ret020b 0,188 h 22,411 4,21Retrocarregadora sobre pneumàtics 75
CV.

mo104 0,117 h 15,410 1,80Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 6,010 0,12Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 6,130 0,18

Preu total arrodonit per m³  ....................................… 6,31

12.2 ASC010c m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de
sanejament, sense arquetes,  amb una pendent mínima del 2%, per a
l'evacuació d'aigües residuals, format per tub de PVC llis, sèrie SN-2,
rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 250 mm de diàmetre exterior, amb
junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó
vibrant. Fins i tot p/p de accessoris, registres, unions i peces especials,
juntes i lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i
provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i
peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la
instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir,
col·locació de juntes i encaix de peces. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els
trams ocupats per peces especials.

mt01ara010 0,435 m³ 7,296 3,17Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt11tpb020e 1,050 m 10,941 11,49Tub de PVC llis, per sanejament soterrat

sense pressió, sèrie SN-2, rigidesa anular
nominal 2 kN/m², de 250 mm de diàmetre
exterior i 4,9 mm d'espessor, segons
UNE-EN 1401-1, inclús junts i lubricant.

mt11tpb021e 1,000 Ut 3,282 3,28Repercussió, per m de canonada,
d'accessoris, unions i peces especials per
a tub de PVC llis, per sanejament soterrat
sense pressió, sèrie SN-2, de 250 mm de
diàmetre exterior.

mo007 0,144 h 20,170 2,90Oficial 1ª instal·lador de captadors solars.
mo100 0,072 h 17,320 1,25Ajudant lampista.
% 2,000 % 22,090 0,44Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 22,530 0,68
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Preu total arrodonit per m  .....................................… 23,21

12.3 ASC010 m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de
sanejament, sense arquetes,  amb una pendent mínima del 2%, per a
l'evacuació d'aigües pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-2,
rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 300 mm de diàmetre exterior, amb
junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó
vibrant. Fins i tot p/p de accessoris, registres, unions i peces especials,
juntes i lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i
provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i
peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la
instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir,
col·locació de juntes i encaix de peces. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els
trams ocupats per peces especials.

mt01ara010 0,501 m³ 7,296 3,66Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt11tpb020f 1,050 m 16,990 17,84Tub de PVC llis, per sanejament soterrat

sense pressió, sèrie SN-2, rigidesa anular
nominal 2 kN/m², de 300 mm de diàmetre
exterior i 6,2 mm d'espessor, segons
UNE-EN 1401-1, inclús junts i lubricant.

mt11tpb021f 1,000 Ut 5,094 5,09Repercussió, per m de canonada,
d'accessoris, unions i peces especials per
a tub de PVC llis, per sanejament soterrat
sense pressió, sèrie SN-2, de 315 mm de
diàmetre exterior.

mo007 0,182 h 20,170 3,67Oficial 1ª instal·lador de captadors solars.
mo100 0,091 h 17,320 1,58Ajudant lampista.
% 2,000 % 31,840 0,64Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 32,480 0,97

Preu total arrodonit per m  .....................................… 33,45

12.4 ADR010 m³ Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia
excavació, en rases en les quals prèviament s'han allotjat les
instal·lacions i s'ha realitzat el reblert envoltant de les mateixes (no inclòs
en aquest preu); i compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim mitjançant equip manual format per picó vibrant
manual tipus granota, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95%
de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot cinta o distintiu
indicador de la instal·lació, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall
dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humidificació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o
distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements d'unió.

mt01var010 1,100 m 0,084 0,09Cinta plastificada.
mq04dua020b 0,106 h 5,847 0,62Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de

càrrega útil, amb mecanisme hidràulic.
mq02rop020 0,786 h 5,352 4,21Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30

cm, tipus piconadora de granota.
mq02cia020 0,010 h 22,746 0,23Camió amb cisterna d'aigua.
mq04cab010c 0,016 h 25,345 0,41Camió basculant de 12 t de càrrega, de

220 CV.
mo104 0,217 h 15,410 3,34Peó ordinari construcció.
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% 2,000 % 8,900 0,18Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 9,080 0,27

Preu total arrodonit per m³  ....................................… 9,35

12.5 GTA010a m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació
de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada,
considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada,
descàrrega, tornada i cost de l'abocament. Sense incloure la càrrega en
obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles per el seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

mq04cab010e 0,129 h 26,648 3,44Camió basculant de 20 t de càrrega, de
290 CV.

% 2,000 % 3,440 0,07Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 3,510 0,11

Preu total arrodonit per m³  ....................................… 3,62

12.6 IFD010 Ut Subministrament i instal·lació de grup de pressió Gundfos Hydro Multi E 2
CRE 10-6 amb accessoris, format per 2 bombes centrífugues
electròniques multietapes de 8 etapes, horitzontals, amb rodets, difusors i
totes les peces en contacte amb el mitjà d'impulsió d'acer inoxidable,
connexió en aspiració de 3", connexió en impulsió de 3", tancament
mecànic independent del sentit de gir, unitat de regulació electrònica per
a la regulació i commutació de totes les bombes instal·lades amb variador
de frequència integrat, amb pantalla LCD per a indicació dels estats de
treball i de la pressió actual i botó monocomandament per a la introducció
de la pressió nominal i de tots els paràmetres, memòria per a historials de
treball i d'errades i interface per a integració en sistemes GTC, motors de
rotor sec amb una potència nominal total de 11 KW, 3770 r.p.m. nominals,
alimentació trifàsica 400V/50Hz, amb protecció tèrmica integrada i contra
marxa en sec, protecció IP 55, aïllament classe F, got d'expansió de
membrana de 8 l, vàlvules de tall i antiretorn, pressòstat, manòmetre,
sensor de pressió, bancada, col·lectors d'acer inoxidable. Inclús p/p de
tubs entre els distints elements i accessoris. Totalment muntat,
connexionat i posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament. Sense incloure la instal·lació
elèctrica.
Inclou: Replanteig. Fixació del dipòsit. Col·locació i fixació del grup de
pressió. Col·locació i fixació de canonades i accessoris. Connexions de la
bomba amb el dipòsit. Connexionat. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
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mt37bcw197ahga 1,000 Ut 7.678,081 7.678,08Grup de pressió, format per 2 bombes
centrífugues electròniques multietapes de
8 etapes, horitzontals, amb rodets,
difusors i totes les peces en contacte amb
el mitjà d'impulsió d'acer inoxidable,
connexió en aspiració de 3", connexió en
impulsió de 3", tancament mecànic
independent del sentit de gir, unitat de
regulació electrònica per a la regulació i
commutació de totes les bombes
instal·lades amb variador de frequència
integrat, amb pantalla LCD per a indicació
dels estats de treball i de la pressió actual
i botó monocomandament per a la
introducció de la pressió nominal i de tots
els paràmetres, memòria per a historials
de treball i de errades i interface per a
integració en sistemes GTC, motors de
rotor sec amb una potència nominal total
de 11 KW, 3770 r.p.m. nominals,
alimentació trifàsica 400V/50Hz, amb
protecció tèrmica integrada i contra marxa
en sec, protecció IP 55, aïllament classe
F, got d'expansió de membrana de 8 l,
vàlvules de tall i antiretorn, pressòstat,
manòmetre, sensor de pressió, bancada,
col·lectors d'acer inoxidable.

mt37www050h 1,000 Ut 16,425 16,43Maneguet antivibració, de goma, amb
rosca de 2 1/2", per a una pressió màxima
de treball de 10 bar.

mt37www010 1,000 Ut 0,650 0,65Material auxiliar per a instal·lacions de
lampisteria.

mo006 4,691 h 20,170 94,62Oficial 1ª lampista.
mo098 2,346 h 17,190 40,33Ajudant lampista.
% 4,000 % 7.830,110 313,20Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 8.143,310 244,30

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 8.387,61

12.7 IFB005 m Subministrament i muntatge de canonada per a alimentació d'aigua
potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 90 mm de diàmetre exterior i 5,4 mm de gruix,
SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el
fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a
10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús p/p de
accessoris i peces especials, i altre material auxiliar. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocada de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt01ara010 0,110 m³ 7,296 0,80Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt37tpa020bhg 1,000 m 5,255 5,26Tub de polietilè PE 100, de color negre

amb bandes blaves, de 90 mm de
diàmetre exterior i 5,4 mm de gruix,
SDR17, PN=10 atm, segons UNE-EN
12201-2, amb el preu incrementat el 30%
en concepte d'accessoris i peces
especials.

mo018 0,025 h 19,520 0,49Oficial 1ª construcció.
mo104 0,025 h 15,410 0,39Peó ordinari construcció.
mo006 0,084 h 20,170 1,69Oficial 1ª lampista.
mo098 0,084 h 17,190 1,44Ajudant lampista.
% 2,000 % 10,070 0,20Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 10,270 0,31
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Preu total arrodonit per m  .....................................… 10,58

12.8 IFT010 Ut Subministrament i instal·lació de sistema de control i dosificació de clor
CTX Guardian amb bomba dosificadora, bomba de recirculació per
aportació i mescla de clor al dipòsit, material hidràulic d’interconnexió
dels equips i posta en marxa pel servei tècnic SAT. Inclús p/p de tubs
entre els diferents elements i accessoris, claus de pas d'esfera de llautó
niquelat, filtre de cartutx, electrovàlvules, canonada de desguàs i aixeta
per a buidatge. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del descalcificador. Col·locació i
fixació de canonades i accessoris. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt37sve010c 2,000 Ut 2,704 5,41Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 3/4".

mt37eqt010ae 1,000 Ut 11,589 11,59Filtre de cartutx format per cap, bas i
cartutx contenidor de carbó actiu, rosca de
3/4", cabal de 0,4 m³/h.

mt37eqt100aa 1,000 Ut 1.364,466 1.364,47Sistema de control i dosificació de clor
CTX Guardian amb bomba dosificadora

mt36tie010aa 0,500 m 0,613 0,31Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, amb extrem
atrompetat, segons UNE-EN 1329-1.

mt37sve010b 1,000 Ut 1,882 1,88Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 1/2".

mt37www010 1,000 Ut 0,650 0,65Material auxiliar per a instal·lacions de
lampisteria.

mo006 4,450 h 20,170 89,76Oficial 1ª lampista.
mo098 4,450 h 17,190 76,50Ajudant lampista.
% 4,000 % 1.550,570 62,02Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1.612,590 48,38

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 1.660,97

12.9 IED020 m Subministrament i instal·lació de derivació individual monofàsica
soterrada, delimitada entre la centralització de comptadors o la caixa de
protecció i mesura i el quadre de comandament i protecció de cada
usuari, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K
2x50+1G25 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub
protector de polietilè de doble paret col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip
manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Inclús fil de comandament per a
canvi de tarifa. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient
del tub. Col·locació del tub en la rasa. Estesa de cables. Connexionat.
Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt01ara010 0,095 m³ 7,296 0,69Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt35aia070ae 1,000 m 1,861 1,86Tub corbable, subministrat en rotllo, de

polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 90
mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la
compressió 450 N, resistència al impacte
20 joules, amb grau de protecció IP 549
segons UNE 20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.
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mt35cun010j1 2,000 m 2,780 5,56Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador
de la flama, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 50 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de poliolefina termoplàstica lliure de
halògens (Z1), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Segons UNE
21123-4.

mt35cun010h1 1,000 m 1,401 1,40Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador
de la flama, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 25 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de poliolefina termoplàstica lliure de
halògens (Z1), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Segons UNE
21123-4.

mt35der011a 1,000 m 0,056 0,06Conductor de coure de 1,5 mm² de secció,
per fil de comandament, de color vermell
(tarifa nocturna).

mt35www010 0,200 Ut 0,677 0,14Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mq04dua020b 0,010 h 5,847 0,06Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil, amb mecanisme hidràulic.

mq02rop020 0,075 h 5,352 0,40Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30
cm, tipus piconadora de granota.

mq02cia020 0,010 h 22,746 0,23Camió amb cisterna d'aigua.
mo018 0,045 h 19,520 0,88Oficial 1ª construcció.
mo104 0,045 h 15,410 0,69Peó ordinari construcció.
mo001 0,075 h 20,170 1,51Oficial 1ª electricista.
mo093 0,065 h 17,190 1,12Ajudant electricista.
% 2,000 % 14,600 0,29Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 14,890 0,45

Preu total arrodonit per m  .....................................… 15,34
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13 GESTIÓ DE RESIDUS
13.1 GTA010a m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació

de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada,
considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada,
descàrrega, tornada i cost de l'abocament. Sense incloure la càrrega en
obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles per el seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

mq04cab010e 0,129 h 26,648 3,44Camió basculant de 20 t de càrrega, de
290 CV.

% 2,000 % 3,440 0,07Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 3,510 0,11

Preu total arrodonit per m³  ....................................… 3,62

13.2 GRA010a Ut Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
considerant anada, descàrrega i tornada. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor, i cost de l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

mq04res010be 1,056 Ut 47,958 50,64Càrrega i canvi de contenidor de 5 m³, per
la recollida de residus inerts de maons,
teules i materials ceràmics, produïts a
obres de construcció i/o demolició,
col·locat a obra a peu de càrrega, inclús
servei de lliurament, lloguer i cost
d'abocament.

% 2,000 % 50,640 1,01Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 51,650 1,55

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 53,20
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13.3 GRA010b Ut Transport de residus inertes de paper i cartó, produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, considerant anada,
descàrrega i tornada. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor, i cost de l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

mq04res010ge 1,056 Ut 77,931 82,30Càrrega i canvi de contenidor de 5 m³, per
la recollida de residus inerts de paper i
cartró, produïts a obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a peu de
càrrega, inclús servei de lliurament,
lloguer i cost d'abocament.

% 2,000 % 82,300 1,65Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 83,950 2,52

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 86,47

13.4 GRA010c Ut Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i
tornada. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor, i cost de l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

mq04res010fe 1,056 Ut 77,931 82,30Càrrega i canvi de contenidor de 5 m³, per
la recollida de residus inerts plàstics
produïts a obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a peu de
càrrega, inclús servei de lliurament,
lloguer i cost d'abocament.

% 2,000 % 82,300 1,65Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 83,950 2,52

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 86,47
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13.5 GRA010d Ut Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres
de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
considerant anada, descàrrega i tornada. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor, i cost de l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

mq04res010cg 1,056 Ut 115,102 121,55Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per
la recollida de barreja sense classificar de
residus inerts produïts a obres de
construcció i/o demolició, col·locat a obra
a peu de càrrega, inclús servei de
lliurament, lloguer i cost d'abocament.

% 2,000 % 121,550 2,43Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 123,980 3,72

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 127,70
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14 SEGURETAT I SALUT
14.1 IPS006 Ut Mesures col·lectives i individuals en matèria de Seguretat i Salut Laboral

durant l'execució de l'obra.

Sense descomposició 2.378,058
3,000 % Costos indirectes 2.378,058 71,34

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 2.449,40
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15 CONTROL DE QUALITAT
15.1 IPS007 Ut Control i assajos necessaris segns normativa de materials i elements.

Realitzats per laboratori autoritzat i a peu d'obra.

Sense descomposició 1.585,379
3,000 % Costos indirectes 1.585,379 47,56

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 1.632,94
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16 VARIS I RESTA D'OBRA
16.1 PA005 PA A justificar segons preus de projecte de partides imprevistes

Sense descomposició 7.558,039
3,000 % Costos indirectes 7.558,039 226,74

Preu total arrodonit per PA  ....................................… 7.784,78
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Quadre de mà d'obra
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1 mo050 20,330 2,266 h 46,07Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
2 mo009 20,170 99,649 h 2.009,92Oficial 1ª muntador.
3 mo007 20,170 41,060 h 828,18Oficial 1ª instal·lador de

captadors solars.
4 mo006 20,170 60,441 h 1.219,09Oficial 1ª lampista.
5 mo005 20,170 21,684 h 437,37Oficial 1ª instal·lador de

parallamps.
6 mo003 20,170 21,289 h 429,40Oficial 1ª instal·lador de

climatització.
7 mo001 20,170 55,288 h 1.115,16Oficial 1ª electricista.
8 mo002 20,170 7,318 h 147,60Oficial 1ª calefactor.
9 mo015 19,850 10,784 h 214,06Oficial 1ª fuster.

10 mo016 19,830 161,590 h 3.204,33Oficial 1ª serraller.
11 mo048 19,520 22,507 h 439,34Oficial 1ª muntador de prefabricats

interiors.
12 mo047 19,520 205,915 h 4.019,46Oficial 1ª muntador de sistemes de

façanes prefabricades.
13 mo042 19,520 7,766 h 151,59Oficial 1ª muntador d'estructura

metàl·lica.
14 mo028 19,520 61,102 h 1.192,71Oficial 1ª aplicador de productes

aïllants.
15 mo049 19,520 52,598 h 1.026,71Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
16 mo018 19,520 446,634 h 8.718,30Oficial 1ª construcció.
17 mo019 19,520 206,367 h 4.028,28Oficial 1ª construcció en treballs

de ram de paleta.
18 mo021 19,520 33,471 h 653,35Oficial 1ª enrajolador.
19 mo022 19,520 35,871 h 700,20Oficial 1ª enrajolador.
20 mo024 19,520 5,391 h 105,23Oficial 1ª instal·lador de

revestiments flexibles.
21 mo027 19,520 32,159 h 627,74Oficial 1ª aplicador de làmines

impermeabilitzants.
22 mo040 19,520 165,256 h 3.225,80Oficial 1ª estructurista.
23 mo030 19,520 24,372 h 475,74Oficial 1ª aplicador de productes

impermeabilitzants.
24 mo031 19,520 9,860 h 192,47Oficial 1ª guixer.
25 mo036 19,520 109,030 h 2.128,27Oficial 1ª pintor.
26 mo050a 18,920 7,660 h 144,93Oficial 1ª vidrier.
27 A012J000 18,240 5,861 h 106,90Oficial 1a lampista
28 A012F000 17,940 14,220 h 255,11Oficial 1a manyà
29 A0127000 17,660 7,428 h 131,18Oficial 1a col.locador
30 mo053 17,350 10,140 h 175,93Ajudant fuster.
31 mo094 17,340 2,266 h 39,29Ajudant muntador d'aïllaments.
32 mo100 17,320 19,030 h 329,60Ajudant lampista.
33 mo054 17,280 162,292 h 2.804,41Ajudant serraller.
34 mo092 17,210 47,954 h 825,29Ajudant muntador d'aïllaments.
35 mo056 17,210 14,346 h 246,89Ajudant enrajolador.
36 mo057 17,210 35,871 h 617,34Ajudant enrajolador.
37 mo059 17,210 2,721 h 46,83Ajudant instal·lador de

revestiments flexibles.
38 mo062 17,210 32,159 h 553,46Ajudant aplicador de làmines

impermeabilitzants.
39 mo063 17,210 61,102 h 1.051,57Ajudant aplicador de productes

aïllants.
40 mo065 17,210 24,372 h 419,44Ajudant aplicador de productes

impermeabilitzants.
41 mo066 17,210 4,910 h 84,50Ajudant guixer.
42 mo071 17,210 128,466 h 2.210,90Ajudant pintor.
43 mo072 17,210 37,889 h 652,07Ajudant construcció.
44 mo073 17,210 75,708 h 1.302,93Ajudant construcció en treballs de

ram de paleta.
45 mo075 17,210 97,954 h 1.685,79Ajudant muntador.
46 mo083 17,210 165,256 h 2.844,06Ajudant estructurista.
47 mo085 17,210 7,766 h 133,65Ajudant muntador d'estructura

metàl·lica.
48 mo090 17,210 205,915 h 3.543,80Ajudant muntador de sistemes de

façanes prefabricades.
49 mo091 17,210 21,030 h 361,93Ajudant muntador de prefabricats

interiors.
50 mo099 17,190 3,000 h 51,57Ajudant instal·lador de captadors

solars.
51 mo093 17,190 53,547 h 920,47Ajudant electricista.
52 mo097 17,190 21,684 h 372,75Ajudant instal·lador de parallamps.
53 mo094a 17,190 7,318 h 125,80Ajudant calefactor.
54 mo095 17,190 21,289 h 365,96Ajudant instal·lador de

climatització.
55 mo098 17,190 39,156 h 673,09Ajudant lampista.
56 mo101 17,020 7,660 h 130,37Ajudant vidrier.
57 A013F000 16,480 7,161 h 118,01Ajudant manyà
58 A0137000 16,420 3,714 h 60,98Ajudant col.locador
59 A013J000 16,400 1,554 h 25,49Ajudant lampista
60 mo103 16,290 17,160 h 279,54Peó especialitzat construcció.
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61 mo105 15,410 27,702 h 426,89Peó ordinari construcció en
treballs de ram de paleta.

62 mo104 15,410 543,074 h 8.368,77Peó ordinari construcció.

Total mà d'obra: 69.823,86
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1 mq04res010cg 115,102 1,056 Ut 121,55Càrrega i canvi de contenidor de 7
m³, per la recollida de barreja
sense classificar de residus inerts
produïts a obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a peu
de càrrega, inclús servei de
lliurament, lloguer i cost
d'abocament.

2 mq06bhe010 103,541 3,617 h 374,51Camió bomba estacionat a obra, per
bombeig de formigó. Inclús p/p de
desplaçament.

3 mq04res010ge 77,931 1,056 Ut 82,30Càrrega i canvi de contenidor de 5
m³, per la recollida de residus
inerts de paper i cartró, produïts
a obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a peu
de càrrega, inclús servei de
lliurament, lloguer i cost
d'abocament.

4 mq04res010fe 77,931 1,056 Ut 82,30Càrrega i canvi de contenidor de 5
m³, per la recollida de residus
inerts plàstics produïts a obres de
construcció i/o demolició,
col·locat a obra a peu de càrrega,
inclús servei de lliurament,
lloguer i cost d'abocament.

5 mq07ple010c 76,098 0,236 Ut 17,96Lloguer diari de cistell elevador
de braç articulat de 16 m d'alçada
màxima de treball, inclús
manteniment i assegurança de
responsabilitat civil.

6 mq04res010be 47,958 4,224 Ut 202,57Càrrega i canvi de contenidor de 5
m³, per la recollida de residus
inerts de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició,
col·locat a obra a peu de càrrega,
inclús servei de lliurament,
lloguer i cost d'abocament.

7 mq01exn050c 41,018 17,877 h 733,28Retroexcavadora sobre pneumàtics
amb martell trencador 115 CV.

8 mq01pan010b 27,505 16,305 h 448,47Pala carregadora sobre pneumàtics
de 85 CV/1,2 m³.

9 mq04cab010e 26,648 24,913 h 663,88Camió basculant de 20 t de càrrega,
de 290 CV.

10 mq04cab010c 25,345 1,220 h 30,92Camió basculant de 12 t de càrrega,
de 220 CV.

11 mq02cia020 22,746 7,094 h 161,36Camió amb cisterna d'aigua.
12 mq01ret020b 22,411 31,978 h 716,66Retrocarregadora sobre pneumàtics

75 CV.
13 mq08mpa030 8,955 21,486 h 192,41Maquinària per a projecció de

productes aïllants.
14 mq06cor020 8,098 17,051 h 138,08Equip per a tall de juntes en

soleres de formigó.
15 mq04dua020b 5,847 25,157 h 147,09Dúmper de descàrrega frontal de 2 t

de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic.

16 mq02rop020 5,352 95,037 h 508,64Picó vibrant de 80 kg, amb placa de
30x30 cm, tipus piconadora de
granota.

17 mq06pym010 4,850 51,469 h 249,62Mescladora-bombadora per morters i
guixos projectats, de 3 m³/h.

18 mq02rod010d 4,035 4,608 h 18,59Safata vibrant de 300 kg, amplada
de treball 70 cm, reversible.

19 mq06fra010 3,087 93,526 h 288,71Arremolinadora mecànica de formigó.
20 mq06vib020 2,843 33,560 h 95,41Regla vibrant de 3 m.
21 mq09bro010 2,439 12,886 h 31,43Esbrolladora equipada amb disc de

dents de serra, de 0,42 kW de
potència.

22 mq08sol020 2,223 4,971 h 11,05Equip i elements auxiliars per
soldadura elèctrica.

Total maquinària: 5.316,79
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1 mt37bcw197… 7.678,081 1,000 Ut 7.678,08Grup de pressió, format per 2
bombes centrífugues electròniques
multietapes de 8 etapes,
horitzontals, amb rodets, difusors
i totes les peces en contacte amb
el mitjà d'impulsió d'acer
inoxidable, connexió en aspiració
de 3", connexió en impulsió de 3",
tancament mecànic independent del
sentit de gir, unitat de regulació
electrònica per a la regulació i
commutació de totes les bombes
instal·lades amb variador de
frequència integrat, amb pantalla
LCD per a indicació dels estats de
treball i de la pressió actual i
botó monocomandament per a la
introducció de la pressió nominal
i de tots els paràmetres, memòria
per a historials de treball i de
errades i interface per a
integració en sistemes GTC, motors
de rotor sec amb una potència
nominal total de 11 KW, 3770
r.p.m. nominals, alimentació
trifàsica 400V/50Hz, amb protecció
tèrmica integrada i contra marxa
en sec, protecció IP 55, aïllament
classe F, got d'expansió de
membrana de 8 l, vàlvules de tall
i antiretorn, pressòstat,
manòmetre, sensor de pressió,
bancada, col·lectors d'acer
inoxidable.

2 IPSmt004 7.498,589 1,000 Ut 7.498,59Grup generador format per bomba de
calor Viessmann Vitocal 14,6kW amb
accessoris de connexió i plènum de
sortida d’airea

3 IPSmt001 2.440,951 2,000 Ut 4.881,90Dipòsit acomulador Viessmann
Vitocal 161 de 300L, tot sistema
inclòs.

4 IPSmt002 1.528,900 2,000 Ut 3.057,80Conjunt solars Viessmann amb 2
captadors Vitosol 200F de 2,3 m²
superfície d'absorció,
dimensiones: 2380 x 1056 x 90 mm i
pes: 40,9/42,6 kg. Material
d’instal·lació per connexió dels
panells fins a la sala de màquines
i líquid solar, material hidràulic
i equips de seguretat per la sala
de màquines (vasos de expansió,
vàlvules de seguretat, etc).

5 mt37eqt100… 1.364,466 1,000 Ut 1.364,47Sistema de control i dosificació
de clor CTX Guardian amb bomba
dosificadora

6 mt41pea010… 549,967 1,000 Ut 549,97Parallamps tipus "PDC" amb
dispositiu d'encebament de polsat
elèctric, avanç en l'encebat de 15
µs i radi de protecció de 46 m per
a un nivell de protecció 3 segons
DB SUA Seguretat d'utilització i
accessibilitat (CTE), de 1 m
d'alçada, segons UNE 21186.

7 IPSmt003 430,246 3,000 Ut 1.290,74Fan-coils TECHNIBEL tipus mural
amb comandament a distància
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8 mt22eap020… 309,416 1,000 Ut 309,42Bloc d'armari prefabricat per
encastar de dues fulles
corredisses de 220x200x60 cm, de
tauler aglomerat melamínic, de 16
mm de gruix, en costats, sostre,
terra i divisió de maleter, i de
10 mm de gruix en el fons; fulla
de 19 mm de gruix i cantell de 1,4
mm en PVC; barres de penjar en
alumini daurat, estriat i
antidoblegant, amb suports
laterals d'igual color; perfils
d'alumini plastificat en paper
melamínic d'alta brillantor, guies
d'alumini daurat i politges per
portes corredisses, inclús
bastiment de base, mòduls columna
i baldes de divisió en maleter,
motllures en MDF plastificades,
tapajunts, sòcol i demés
ferraments.

9 mt41psa010b 238,977 1,000 Ut 238,98Protector convinat contra
sobretensions de categoria I, II,
III i IV, segons REBT, per a línia
monofàsica de 230 V, corrent
d'impulsos, amb ona de 10/350 µs,
de 30/60 kA i nivell de protecció
de 1,5 kV, segons IEC 61643-1, IEC
61312-3 i EN 61643-11.

10 mt22vqp010a 238,388 3,000 Ut 715,16Finestra per a coberta plana, CFP
"VELUX", fixa, de 60x60 cm, marc i
fulla de PVC, acabat blanc, amb
aïllament interior de poliestirè,
cúpula exterior transparent de
polimetilmetacrilat (PMMA),
envidriament interior aïllant de
seguretat (vidre interior laminar
de 3+3 mm, cambra d'aire replena
de gas argó de 14,5 mm, vidre
exterior temperat de 4 mm amb
recobriment aïllant i separador
d'acer inoxidable).

11 mt26ppa010… 178,565 1,000 Ut 178,57Porta de pas de dues fulles de 38
mm d'espessor, 1600x2045 mm de
llum i alçada de pas, acabat lacat
en color de la carta RAL 7006
formada per dues xapes d'acer
galvanitzat de 0,5 mm d'espessor
plegades, acoblades i muntades,
amb cambra intermèdia replena de
poliuretà, sobre marc d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor
amb garres d'ancoratge a obra,
inclús frontisses soldades al
setge i rebló a la fulla,
ferradura embotida de tancament a
un punt, cilindre de llautó amb
clau, escuts i manovelles de niló
color negre.

12 mt41paa060a 166,997 1,000 Ut 167,00Comptador mecànic dels impactes de
llamp rebuts pel sistema de
protecció.

13 mt41paa040a 154,182 1,000 Ut 154,18Trípode d'ancoratge per a pal, amb
placa base de 500x500x10 mm,
d'acer galvanitzat en calent, de 1
m de longitud, per a fixar amb
cargols a coberta.

14 mt35cgm029… 130,070 2,000 Ut 260,14Interruptor diferencial instantani
superimmunitzat, 2P/63A/30mA, de 2
mòduls, inclús p/p d'accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 61008-1.

15 mt22vqp012a 120,457 3,000 Ut 361,37Suport de PVC per a finestres de
coberta plana, ZCE "VELUX", de
60x60x15 cm, color gris.

16 mt41mig010 118,830 3,771 m³ 448,11Morter ignífug, reacció al foc
classe A1, segons R.D. 110/2008,
compost de ciment en combinació
amb perlita o vermiculita, per a
protecció passiva contra el foc
mitjançant projecció.
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17 mt26ppa010… 117,053 1,000 Ut 117,05Porta de pas de dues fulles de 38
mm d'espessor, 1500x2045 mm de
llum i alçada de pas, acabat
galvanitzat formada per dues xapes
d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor amb reixetes de
ventilació encunyades en la part
superior i inferior, de 200x250 mm
cada una, plegades, acoblades i
muntades, amb cambra intermèdia
replena de poliuretà, sobre marc
d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor amb garres d'ancoratge
a obra, inclús frontisses soldades
al setge i rebló a la fulla,
ferradura embotida de tancament a
un punt, cilindre de llautó amb
clau, escuts i manovelles de niló
color negre.

18 mt31abn252a 112,272 2,000 Ut 224,54Seient per a minusvàlids,
rehabilitació i tercera edat,
col·locat en paret, abatible,
d'acer inoxidable AISI 304, acabat
brillant, de dimensions totals
420x420 mm, inclús fixacions
d'acer inoxidable.

19 mt45tvg020a 109,701 4,000 Ut 438,80Taquilla modular per a vestuari,
de 300 mm d'amplada, 500 mm de
profunditat i 1800 mm d'alçada, de
tauler fenòlic HPL, color a
escollir formada per dues portes
de 900 mm d'altura i 13 mm de
gruix, laterals, prestatges,
sostre, divisió i terra de 10 mm
d'espessor, i fons perforat per a
ventilació de 3 mm d'espessor,
inclús potes regulables de PVC,
panys de relliscada, claus,
plaques de numeració, frontisses
antivandàliques d'acer inoxidable
i barres per penjar d'alumini amb
penjadors antilliscants d'ABS.

20 mt30ips010d 95,136 7,000 Ut 665,95Inodor de porcellana sanitària,
amb tanc baix, sèrie mitja, color
blanc, amb seient i tapa lacats,
mecanisme de descàrrega de 3/6
litres, amb joc de fixació i colze
d'evacuació, segons UNE-EN 997.

21 mt09lec010b 93,631 0,153 m³ 14,33Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.
22 mt35cgm029… 90,439 1,000 Ut 90,44Bloc diferencial instantani,

2P/125A/30mA, de 2 mòduls, inclús
p/p d'accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 61008-1.

23 mt35ate010a 89,610 2,000 Ut 179,22Elèctrode dinàmic per a xarxa de
connexió a terra, de 28 mm de
diàmetre i 2,5 m de longitud, de
llarga durada, amb efecte
condensador.

24 mt09mor010f 89,039 0,225 m³ 20,03Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N
tipus M-15, confeccionat en obra
con 450 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/3.

25 mt41paa020a 87,380 1,000 Ut 87,38Pal d'acer galvanitzat en calent,
de 1 1/2" de diàmetre i 6 m de
longitud, per a fixació a mur o
estructura.
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26 mt26ppa010… 83,115 1,000 Ut 83,12Porta de pas d'una fulla de 38 mm
d'espessor, 900x2045 mm de llum i
alçada de pas, acabat lacat en
color de la carta RAL 7006 formada
per dues xapes d'acer galvanitzat
de 0,5 mm d'espessor plegades,
acoblades i muntades, amb cambra
intermèdia replena de poliuretà,
sobre marc d'acer galvanitzat de
1,5 mm d'espessor amb garres
d'ancoratge a obra, inclús
frontisses soldades al setge i
rebló a la fulla, ferradura
embotida de tancament a un punt,
cilindre de llautó amb clau,
escuts i manovelles de niló color
negre.

27 mt09mor010e 79,500 2,519 m³ 200,26Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N
tipus M-10, confeccionat en obra
con 380 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/4.

28 mt26eem020 78,335 3,000 Ut 235,01Pany de seguretat al terra per
tancament enrotllable.

29 mt09moe010a 75,638 7,322 m³ 553,82Morter de ciment CEM II/B-P 32,5
N, hidròfug, tipus M-5,
confeccionat en obra con 250 kg/m³
de ciment i una proporció en volum
1/6.

30 mt09mor010d 72,934 6,384 m³ 465,61Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N
tipus M-7,5, confeccionat en obra
con 300 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/5.

31 mt41paa080a 71,833 2,000 Ut 143,67Via d'espurnes, per a unió de
preses de terra.

32 mt09mor010c 68,760 15,540 m³ 1.068,53Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N
tipus M-5, confeccionat en obra
con 250 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

33 mt32muo020a 68,098 1,500 m 102,15Moble baix de cuina de 55 cm de
fons i 67 cm d'alçada, acabat
laminat faig, amb les portes
recobertes d'un foli impregnat de
resines melamíniques amb un gruix
de 0,2 mm, front de 16 mm de gruix
laminat per ambdues cares,
cantells verticals i horitzontals
arrodonits.

34 mt22pxh041d 64,126 4,000 Ut 256,50Porta d'armari de tauler aglomerat
llis, 180x50x1,9 cm, acabat amb
revestiment de melamina, color
crema.

35 mt41psa050a 62,384 1,000 Ut 62,38Protector contra sobretensions per
a línia telefònica analògica o
ADSL, corrent màxima, amb ona de
8/20 µs, de 20/40 kA i nivell de
protecció de 330 V, segons IEC
61643-21 i NFC 61-0740.

36 mt45cvg010… 60,500 4,000 Ut 242,00Mampara, de tauler fenòlic HPL, de
8 mm d'espessor, color a escollir,
de 800x2100 mm d'altura, inclús
fixacions i 3 penjadors d'acer
inoxidable.

37 mt41psa060a 59,770 1,000 Ut 59,77Protector contra sobretensions per
a línia de xarxa informàtica,
connectors d'entrada i sortida
RJ45, 100 Mbit/s, corrent màxima
C2 (2 kA/4 kV), nivell de
protecció menor de 50 V, segons
IEC 61643-21 i NFC 61-0740.

38 mt10hmf010… 59,512 1,615 m³ 96,11Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat
en central, amb ciment SR.

39 mt31abj190a 57,747 2,000 Ut 115,49Barra de subjecció per a
minusvàlids, rehabilitació i
tercera edat, per a inodor,
col·locada en paret, abatible, amb
forma d'U, amb osques
antilliscants, d'acer inoxidable
AISI 304 polit, de dimensions
totals 840x200 mm amb tub de 32 mm
de diàmetre exterior i 1 mm de
gruix.
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40 mt34beg010… 55,347 6,000 Ut 332,08Lluminària per a adossar a sostre
o paret, de 210x120x100 mm, per a
1 làmpada incandescent A 60 de 60
W, amb cos de lluminària d'alumini
injectat i acer inoxidable, vidre
transparent amb estructura òptica,
portalàmpades E 27, classe de
protecció I, grau de protecció IP
65, aïllament classe F.

41 mt10hes010a 54,774 21,652 m³ 1.185,97Formigó cel·lular de ciment
escumat, a base de ciment CEM
II/A-P 32,5 R i additiu airejant,
resistència a compressió major o
igual a 0,2 MPa, densitat 350
kg/m³ i conductivitat tèrmica
0,093 W/(mK).

42 mt21lpe010d 54,174 33,000 m² 1.787,74Repercussió per m² de claraboia a
dues aigües amb una llum màxima de
3 m de l'estructura autoportant
formada per perfileria d'alumini
extrusionada amb aliatge 6063 i
tractament tèrmic T-5.

43 mt09pye010a 52,829 0,119 m³ 6,29Pasta de guix per l'aplicació en
capa fina C6, segons UNE-EN
13279-1.

44 mt34ode030a 51,066 8,000 Ut 408,53Aplic de pared, de 402x130x400 mm,
per a 1 làmpada fluorescent TC-L
de 24 W, amb cos de lluminària
format per perfils d'alumini
extrudit, termoesmaltat, blanc;
reflector termoesmaltat blanc;
difusor de policarbonat amb xapa
microperforada; protecció IP 20,
aïllament classe F i rendiment
major del 65%.

45 mt35cgm021… 50,028 1,000 Ut 50,03Interruptor general automàtic
(IGA), amb 10 kA de poder de tall,
de 100 A d'intensitat nominal,
corba C, bipolar (2P), de 2
mòduls, inclús p/p d'accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60947-2.

46 mt34lam120… 49,039 19,000 Ut 931,74Lluminària de superfície, de
652x652x100 mm, per a 4 làmpades
fluorescents TL de 18 W, amb cos
de lluminària de xapa d'acer lacat
en color blanc, cantoneres de ABS
i lamel·les transversals
estriades; reflector d'alumini
brillant; balast magnètic;
protecció IP 20 i aïllament classe
F.

47 BJ22L141 48,119 16,000 u 769,90Ruixador fix, d'aspersió fixa,
mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat,
antirobatori, amb entrada de 1/2"

48 mt15req020c 47,701 2,000 Ut 95,40Bunera sifònica de PVC amb reixa
d'acer inoxidable de 100x100 mm i
sortides vertical i horitzontal de
50 mm de diàmetre.

49 mt26cec010u 47,371 10,247 m² 485,41Tancament metàl·lic enrotllable de
lamel·les de xapa d'acer
galvanitzat, plafó microperforat,
de 0,8 mm d'espessor, acabat
sendzimir. Inclús calaix
recollidor, eixos, guies, motlles
i accessoris. Segons UNE 85104.

50 mt09pye010b 47,045 0,475 m³ 22,35Pasta de guix de construcció B1,
segons UNE-EN 13279-1.

51 mt10haf010… 46,648 7,634 m³ 356,11Formigó HA-25/F/20/I, fabricat en
central.

52 mt23hbx010b 45,628 6,000 Ut 273,77Joc de maneta i escut ample d'acer
inoxidable Marí AISI 316L, sèrie
mitja, per porta de pas interior.

53 mt34lyd060n 45,568 1,000 Ut 45,57Lluminària de sostre Downlight, de
135 mm de diàmetre, per a 1
làmpada halògena QT 12 de 75 W;
amb bastiment exterior d'alumini
injectat, termoesmaltat, color
blanc; doble reflector d'alumini
anoditzat; protecció IP 20 i
aïllament classe F.
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54 mt10haf010… 45,011 160,806 m³ 7.238,04Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat
en central.

55 mt10hmf010… 42,816 4,003 m³ 171,39Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en
central.

56 mt10haf010… 42,669 18,759 m³ 800,43Formigó HA-25/P/20/IIa, fabricat
en central.

57 mt12pcg010… 42,627 260,810 m² 11.117,55Revestiment ceràmic extrusor de
gran format, sistema Favemanc
"GRES DE LA MANCHA", de 400x800 i
300x800 mm, color "Ibiza" i "Gris
Marengo", acabat pissarra, inclús
p/p de perfilaria de suport
d'alumini composta de perfils
verticals tipus "T" amb espessors
mitjans de 2,8 mm, grapes d'acer
inoxidable per a suport de les
peces, mènsules per a sustentació
i mènsules per retenció dels
perfils verticals subjectes
mitjançant ancoratges i cargols
d'acer inoxidable, remats de
cantonada amb xapa i formació amb
xapa d'acer galvanitzat de
brancals, dintells, ampits, etc.

58 mt35cgm060 39,645 1,000 Ut 39,65Bobina de protecció contra
sobretensions permanents
fase-neutre de 230 Vca i tensió de
disparament de 255 Vca.

59 mt35ata010a 39,370 6,000 Ut 236,22Pericó de polipropilè per a
connexió a terra, de 250x250x250
mm, amb tapa de registre.

60 mt45bvg020a 39,261 23,500 Ut 922,63Banc mural per a vestuari, de 1000
mm de longitud, 380 mm de
profunditat i 390 mm d'alçada,
format per seient de tres llistons
de fusta vernissada de pi de
Flandes, de 90x20 mm de secció,
fixat a una estructura tubular
d'acer, de 35x35 mm de secció,
pintada amb resina
d'epoxi/polièster color blanc,
inclús accessoris de muntatge i
elements d'ancoratge a parament
vertical.

61 mt10hmf011… 37,631 7,671 m³ 288,67Formigó de neteja HL-150/B/20,
fabricat en central.

62 mt22pxh020… 36,558 8,000 Ut 292,46Porta de pas cega de pi país, de
203x82,5x3,5 cm, amb tauler
aglomerat llis, acabada en cru per
envernissar en obra. Segons UNE
56803.

63 mt42vsi010… 36,376 3,000 Ut 109,13Vàlvula de tres vies amb bypass ;
inclús connexions.

64 mt34ode020… 34,012 5,000 Ut 170,06Aplic de pared, de 37x40x1000 mm,
per a 1 làmpada fluorescent T5 de
24 W, amb cos de lluminària format
per perfils d'alumini extrudit,
termoesmaltat, RAL 9006; reflector
termoesmaltat, blanc; difusor
acrílic òpal d'alta transmitància;
tapes finals; protecció IP 20 i
aïllament classe F.

65 mt34ode220… 33,860 5,000 Ut 169,30Lluminària estanca de sostre de
línies rectes, de 1251x200x94 mm,
per a 1 làmpada fluorescent TL de
36 W; cos de lluminària de xapa
d'acer termo-esmaltat en color
blanc; reflector d'alumini
especular; balast magnètic;
protecció IP 20.

66 mt30lps040a 31,785 1,000 Ut 31,79Lavabo de porcellana sanitària,
sobre taulell, sèrie bàsica, color
blanc, de 600x475 mm, amb joc de
fixació, segons UNE 67001.

67 mt35ata020a 29,834 4,000 Ut 119,34Pont per a comprovació de connexió
de terra de l'instal·lació
elèctrica.

68 mt35ata030a 29,784 4,000 Ut 119,14Pot de 5 kg de gel concentrat,
ecològic i no corrosiu, per a la
preparació de 20 litres de
millorant de la conductivitat de
postes a terra.
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69 B0CHU610 27,875 46,035 m2 1.283,23Xapa d'acer perforat de 3 mm de
gruix, i coeficient de perforació
40%

70 mtpa001 27,015 9,000 m2 243,14Plafons de malla Deployé
Arquitectura 53-114-24-1'5 de la
casa RECA.

71 mt31gpg010a 26,718 3,000 Ut 80,15Aixetam temporitzada per a lavabo,
sèrie bàsica, acabat crom, compost
de broc, aerador, fixació ràpida,
mesclador, possibilitat de limitar
la temperatura i enllaços
d'alimentació flexibles.

72 mt41paa010a 24,955 1,000 Ut 24,96Peça d'adaptació capçal-pal i
acoblament capçal-pal-conductor,
de llautó, per a pal de 1 1/2" i
baixant interior amb cable de
coure de 8 a 10 mm de diàmetre o
platina conductora de coure
estanyat de 30x2 mm.

73 mt21veg015… 24,588 11,187 m² 275,07Doble envidriament de seguretat
(laminar), conjunt format per
vidre exterior laminar de
seguretat 3+3 (compost per dues
llunes de vidre laminar de 3 mm,
unides mitjançant una làmina de
butiral de polivinil incolor),
cambra d'aire deshidratada amb
perfil separador d'alumini i doble
segellat perimetral de 10 mm, i
vidre interior baixa emissió
tèrmica de 4 mm d'espessor

74 mt26cec010a 23,695 6,762 m² 160,23Tancament metàl·lic enrotllable de
lamel·les de xapa d'acer
galvanitzat, plafó cec, de 0,6 mm
d'espessor, acabat sendzimir.
Inclús calaix recollidor, eixos,
guies, motlles i accessoris.
Segons UNE 85104.

75 mt31gmg010a 21,707 1,000 Ut 21,71Conjunt d'aixetes monocomandament
amb cartutx ceràmic per lavabo,
sèrie bàsica, acabat cromat,
compost d'aerador, desguàs
automàtic i enllaços d'alimentació
flexibles, segons UNE-EN 200.

76 mt41ixi010a 21,505 4,000 Ut 86,02Extintor portàtil de pols químic
ABC polivalent antibrasa, amb
pressió incorporada, d'eficàcia
21A-113B-C, amb 6 kg d'agent
extintor, amb manòmetre i mànega
amb filtre difusor, segons UNE
23110.

77 mt30lps010… 21,202 3,000 Ut 63,61Lavabo de porcellana sanitària,
amb peu, sèrie bàsica, color
blanc, de 520x410 mm, amb joc de
fixació, segons UNE 67001.

78 mt25pfx120s 20,864 2,000 m 41,73Perfil d'alumini lacat estàndard,
per a conformat de marc guia
superior, gamma alta, amb
trencament de pont tèrmic, amb el
certificat de qualitat QUALICOAT.

79 mt25pfx125s 20,098 2,000 m 40,20Perfil d'alumini lacat estàndard,
per a conformat de marc guia
inferior, gamma alta, amb
trencament de pont tèrmic, amb el
certificat de qualitat QUALICOAT.

80 mt22pxh042d 20,043 4,000 Ut 80,17Porta d'altell per armari de
tauler aglomerat llis, 40x50x1,9
cm, acabat amb revestiment de
melamina, color crema.

81 mt22aap011… 19,310 3,000 Ut 57,93Bastiment de base de fusta de pi,
200x35 mm, per porta d'una fulla,
amb elements de fixació.

82 mt21lpe020d 19,095 33,000 m² 630,14Repercussió per m² de claraboia a
dues aigües amb una llum màxima de
3 m dels elements d'acabament,
cargols i peces d'ancoratge de la
claraboia.

83 BJ229136 18,913 19,000 u 359,35Aixeta temporitzada per a dutxa,
mural, per a encastar, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de
1/2" i sortida de 1/2"

Quadre de materials Pàgina 7

Num. Codi Denominació del material Preu Quantitat Total

233



84 mt41pca020a 18,139 2,000 Ut 36,28Tub d'acer galvanitzat, de 2 m de
longitud, per a la protecció de la
baixada de la platina conductora.

85 mt21veg011… 18,049 8,692 m² 156,88Doble envidriament de baixa
emissió tèrmica, conjunt format
per vidre exterior de baixa
emissió tèrmica de 4 mm, cambra
d'aire deshidratada amb perfil
separador d'alumini i doble
segellat perimetral, de 10 mm, i
vidre interior Float incolor de 6
mm d'espessor.

86 mt23hba020q 17,937 2,000 Ut 35,87Tirador amb maneta per a tancament
d'acer inoxidable, sèrie mitja,
per a porta de pas corredissa, per
a interior.

87 mt34aem010d 17,749 13,000 Ut 230,74Lluminària d'emergència, amb tub
lineal fluorescent, 6 W - G5, flux
lluminós 155 lúmens, carcassa de
245x110x58 mm, classe II, IP 42,
amb bateries de Ni-Cd d'alta
temperatura, autonomía de 1 h,
alimentació a 230 V, temps de
càrrega 24 h.

88 mt16pdt020y 17,186 284,183 m² 4.883,97Plafó rígid de poliestirè
extrudit, segons UNE-EN 13164,
Danopren 80 "DANOSA", de 80 mm
d'espessor, resistència tèrmica
2,2 m²K/W, amb acabat lateral
mecanitzat a mitja fusta.

89 mt22aap011… 17,059 2,000 Ut 34,12Bastiment de base de fusta de pi,
150x35 mm, per porta d'una fulla,
amb elements de fixació.

90 mt35tte020a 17,039 3,000 Ut 51,12Placa de coure electrolític pur
per a connexió a terra, de
300x100x3 mm, amb born d'unió.

91 mt01arc010 17,004 97,434 t 1.656,77Cantell rodat de 16 a 32 mm de
diàmetre.

92 mt11tpb020f 16,990 136,500 m 2.319,14Tub de PVC llis, per sanejament
soterrat sense pressió, sèrie
SN-2, rigidesa anular nominal 2
kN/m², de 300 mm de diàmetre
exterior i 6,2 mm d'espessor,
segons UNE-EN 1401-1, inclús junts
i lubricant.

93 mt37www050h 16,425 1,000 Ut 16,43Maneguet antivibració, de goma,
amb rosca de 2 1/2", per a una
pressió màxima de treball de 10
bar.

94 mt25pfx110s 16,244 1,600 m 25,99Perfil d'alumini lacat estàndard,
per a conformat de marc lateral
sense guia de persiana, gamma
alta, amb trencament de pont
tèrmic, amb el certificat de
qualitat QUALICOAT.

95 mt21lpc010g 15,645 34,650 m² 542,10Placa de policarbonat compacte
incolora amb protecció UV i 4 mm
de gruix.

96 mt11var120a 15,206 5,000 Ut 76,03Sifó en línia de PVC, color gris,
registrable, amb unió
mascle/femella, de 110 mm de
diàmetre.

97 mt25pfx135s 14,760 1,500 m 22,14Perfil d'alumini lacat estàndard,
per a conformat de fulla vertical
lateral, gamma alta, amb
trencament de pont tèrmic, inclús
junta exterior del vidre i pelfes,
amb el certificat de qualitat
QUALICOAT.

98 mt25pfx130s 14,760 3,980 m 58,74Perfil d'alumini lacat estàndard,
per a conformat de fulla
horitzontal, gamma alta, amb
trencament de pont tèrmic, inclús
junta exterior del vidre i pelfes,
amb el certificat de qualitat
QUALICOAT.
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99 mt25pfx140s 14,760 1,500 m 22,14Perfil d'alumini lacat estàndard,
per a conformat de fulla vertical
central, gamma alta, amb
trencament de pont tèrmic, inclús
junta exterior del vidre i pelfa,
amb el certificat de qualitat
QUALICOAT.

100 mt18dsi010q 14,495 57,937 m² 839,80Lloseta de goma de 610x610x3 mm,
acabat de color uniforme.

101 mt22aap011… 14,258 4,000 Ut 57,03Bastiment de base de fusta de pi,
120x35 mm, per porta d'una fulla,
amb elements de fixació.

102 mt24pce010… 14,146 24,880 m² 351,95Gelosia fixa de lamel·les d'acer
galvanitzat tipus mallorquina,
pintat color RAL 7006

103 mt08eva010a 13,666 77,668 m² 1.061,41Sistema d'encofrat recuperable per
a l'execució de bigues de formigó
per revestir, compost de: puntals
metàl·lics telescòpics, sotaponts
metàl·lics i superfície encofrant
de fusta tractada reforçada amb
barres i perfils, fins a 3 m
d'alçària lliure de planta.

104 mt31abn045… 13,589 25,000 Ut 339,73Tira de penjadors per a vestuaris,
composta per 4 penjadors d'acer
inoxidable AISI 304, color crom,
de 58x50 mm. Clavats sobre panell
fenòlic, de 1000x110x13 mm, color
a escollir. Inclòs elements de
fixació.

105 mt35ate020a 13,512 4,000 Ut 54,05Elèctrode per a xarxa de connexió
a terra courejat amb 254 µm,
fabricat en acer, de 14,3 mm de
diàmetre i 2 m de longitud.

106 mt14lbd200… 13,505 5,000 Ut 67,53Clavegueró de cautxú EPDM,
"DANOSA", de sortida vertical, de
80 mm de diàmetre, amb reixeta
alta, Paragravilla "DANOSA", de
polietilè.

107 mt41paa052a 13,345 2,000 Ut 26,69Maneguet seccionador de llautó, de
70x50x15 mm, amb sistema de
frontissa, per a unió de platines
conductores d'entre 30x2 mm i
30x3,5 mm de secció.

108 mt22aap020… 12,739 2,000 Ut 25,48Bastiment de base de fusta de pi,
90x35 mm, per porta d'armari de
dues fulles de 180 cm d'alçada amb
altell de 40 cm, amb elements de
fixació.

109 mt35cgm040m 12,732 1,000 Ut 12,73Caixa per encastar amb porta
opaca, per allotjament del
interruptor de control de potència
(ICP) en compartiment independent
i precintable i els interruptors
de protecció de la instal·lació, 1
fila de 4 mòduls (ICP) + 2 files
de 24 mòduls. Fabricada en ABS
autoextingible, amb grau de
protecció IP40, doble aïlament
(classe II), color blanc RAL 9010.
Segons UNE-EN 60670-1.

110 mt37eqt010… 11,589 1,000 Ut 11,59Filtre de cartutx format per cap,
bas i cartutx contenidor de carbó
actiu, rosca de 3/4", cabal de 0,4
m³/h.

111 mt31abj140a 11,547 4,000 Ut 46,19Tovalloler de paper metxa, tapa
d'ABS blanc i base d'ABS gris
clar, de 340x230x240 mm, per a un
rotllo de paper metxa de 205 mm de
diàmetre.

112 mt08efl010c 10,948 61,452 m² 672,78Sistema d'encofrat continu per a
forjat de llosa massissa de
formigó armat, per quedar vist,
entre 3 i 4 m d'alçària lliure de
planta, compost de: puntals,
sotaponts metàl·lics i superfície
encofrant de melamina reforçada
amb barres i perfils.
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113 mt11tpb020e 10,941 105,000 m 1.148,81Tub de PVC llis, per sanejament
soterrat sense pressió, sèrie
SN-2, rigidesa anular nominal 2
kN/m², de 250 mm de diàmetre
exterior i 4,9 mm d'espessor,
segons UNE-EN 1401-1, inclús junts
i lubricant.

114 mt11var010 10,913 0,687 l 7,50Adhesiu per tubs i accessoris de
PVC.

115 mt22aap011… 10,567 1,000 Ut 10,57Bastiment de base de fusta de pi,
90x35 mm, per porta d'una fulla,
amb elements de fixació.

116 mt41paa053a 10,122 9,000 Ut 91,10Maneguet de llautó de 55x55 mm amb
placa intermèdia, per a unió
múltiple de cables de coure de 8 a
10 mm de diàmetre i platines
conductores de coure estanyat de
30x2 mm.

117 mt23ppa010b 10,050 5,000 Ut 50,25Pany d'embotir, front, accessoris
i cargol de lligat, per porta
interior, segons UNE-EN 12209.

118 mt11cng020a 9,923 26,200 Ut 259,98Reixeta de garatge d'acer
galvanitzat, classe A-15 segons
UNE-EN 124 i UNE-EN 1433, de 500
mm de longitud i 130 mm d'ample.

119 mt31abj080a 9,861 4,000 Ut 39,44Dosificador de sabó líquid amb
disposició mural, per a sabó a
granel, de 1,4 l de capacitat,
dipòsit de SAN acabat fumat,
polsador de ABS gris i tapa d'acer
inoxidable, de 170x110x130 mm.

120 mt11cng010a 9,763 26,200 Ut 255,79Canaleta prefabricada de PVC, de
500 mm de longitud, 130 mm d'ample
i 64 mm d'alt, segons UNE-EN 124 i
UNE-EN 1433, inclús p/p de peces
especials.

121 mt25pfx200… 9,617 17,000 Ut 163,49Kit compost per escaires, tapes de
condensació i sortida d'aigua, i
ferramentes de finestra abatible
d'una fulla.

122 mt01are010b 9,505 84,484 m³ 803,02Grava de pedrera de pedra
granític, de 40 a 70 mm de
diàmetre.

123 mt25pfx020s 9,491 67,600 m 641,59Perfil d'alumini lacat estàndard,
per a conformat de fulla de
finestra, gamma alta, amb
trencament de pont tèrmic, inclús
junts d'estanquitat de la fulla i
junta exterior de l'envidrat, amb
el certificat de qualitat
QUALICOAT.

124 mt11arf010b 9,436 9,000 Ut 84,92Tapa de formigó armat prefabricat,
60x60x5 cm.

125 mt31abj100… 9,017 3,000 Ut 27,05Portarrotllos de paper higiènic
industrial, de ABS blanc i gris
clar, de 312 mm de diàmetre i 120
mm d'ample, per a un rotllo de
paper de 260 mm de diàmetre màxim,
de 400 m de longitud, per a mandri
de 45 mm, tancament mitjançant
pany i clau.

126 mt34ode100… 8,718 9,000 Ut 78,46Lluminària, de 1276x100x100 mm,
per a 1 làmpada fluorescent TL de
36 W, amb cos de polièster
reforçat amb fibra de vidre;
reflector interior de xapa d'acer,
termoesmaltat, blanc; difusor de
metacrilat; balast magnètic;
protecció IP 65 i rendiment major
del 65%.

127 mt12plk010… 8,425 147,679 m² 1.244,20Placa de guix laminat H1 / UNE-EN
520 - 1200 / 2500 / 18 / vora
afinada, Placomarine PPM 18
"PLACO", formada per una ànima de
guix d'origen natural embotida i
íntimament lligada a dues làmines
de cartró fort, additius amb
silicona per a reduir la seva
capacitat d'absorció d'aigua.
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128 mt37aar020g 7,958 1,000 Ut 7,96Pericó prefabricada de
polipropilè, de secció
rectangular, de 51x37 cm en la
base i 30 cm d'altura, amb tapa de
color verd de 38x25 cm.

129 mt41paa050a 7,814 6,000 Ut 46,88Grapa d'acer inoxidable, per a
fixació de platina conductora
d'entre 30x2 mm i 30x3,5 mm de
secció a paret.

130 mt25pfx200… 7,491 1,000 Ut 7,49Kit compost per escaires, tapes de
condensació i sortida d'aigua, i
ferramentes de finestra corredissa
de dues fulles.

131 mt11tdv015i 7,484 61,200 m 458,02Tub ranurat de PVC de doble paret,
l'exterior corrugada i la interior
llisa, color teula RAL 8023, amb
ranurat al llarg d'un arc de 110°
a la vall del corrugat, per
drenatge, rigidesa anular nominal
4 kN/m², de 200 mm de diàmetre,
segons UNE-EN 13476-1, longitud
nominal 6 m, unió per copa amb
junta elàstica de EPDM, inclús p/p
de junts.

132 mt26aaa030b 7,317 24,880 Ut 182,05Repercussió, per m² de gelosia,
muntants verticals, d'elements de
fixació sobre muntants verticals:
reblons.

133 mt01ara010 7,296 174,520 m³ 1.273,30Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
134 mt27pir090a 7,282 11,812 l 86,01Pintura plàstica a base de

copolímers acrílics en dispersió
aquosa i pigments, exempta de plom
i de cromats, color RAL 7006,
acabat mat, textura llisa,
aplicada amb pistola.

135 mt27plj030a 7,087 3,077 l 21,81Emprimació segelladora de dos
components per a interior, a base
de resines epoxi i fosfat de zinc,
color gris, aplicada amb brotxa,
corró o pistola.

136 mt41pca010a 7,032 80,200 m 563,97Platina conductora de coure
estanyat, nua, de 30x2 mm.

137 mt25pfx010s 7,017 71,000 m 498,21Perfil d'alumini lacat estàndard,
per a conformat de marc de
finestra, gamma alta, amb
trencament de pont tèrmic, inclús
junt central d'estanquitat, amb el
certificat de qualitat QUALICOAT.

138 mt27pwj010a 6,823 96,392 kg 657,68Revestiment intumescent, en
emulsió aquosa monocomponent,
color blanc, acabat mat llis,
aplicat amb pistola d'alta pressió
o amb brotxa.

139 mt21lpc020 6,649 99,000 m 658,25Perfileria universal d'alumini,
amb gomes de neoprè, per
tancaments de juntes entre plaques
de policarbonat cel·lular en
llanternons.

140 mt15req010a 6,495 2,000 Ut 12,99Bunera sifònica de PVC amb reixa
d'acer inoxidable de 100x100 mm i
sortides vertical i horitzontal de
40 mm de diàmetre, per a dutxa
d'obra.

141 mt14lbd020e 6,495 302,965 m² 1.967,76Làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, tipus LBM(SBS) - 40
- FP, Esterdan 40 P Elast
"DANOSA", massa nominal 4 kg/m²,
amb armadura de feltre de
polièster no teixit, de superfície
no protegida, acabada amb film
plàstic en ambdues cares. Segons
UNE-EN 13707.

142 mt35cgm021… 6,404 2,000 Ut 12,81Interruptor automàtic
magnetotèrmic, amb 6 kA de poder
de tall, de 25 A d'intensitat
nominal, corba C, bipolar (2P), de
2 mòduls, inclús p/p d'accessoris
de muntatge. Segons UNE-EN
60898-1.
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143 mt23ppb200 6,162 1,000 Ut 6,16Tancament d'embotir, front,
accessoris i cargols de lligat,
per porta de pas interior, segons
UNE-EN 12209.

144 mt23hcl010q 5,784 4,000 Ut 23,14Joc de tirador i escut llarg de
llautó plata mate, sèrie mitja,
per porta d'armari.

145 mt30lla010 5,780 8,000 Ut 46,24Aixeta de regulació de 1/2", per
lavabo o bidet, acabat cromat.

146 mt35cgm021… 5,774 6,000 Ut 34,64Interruptor automàtic
magnetotèrmic, amb 6 kA de poder
de tall, de 16 A d'intensitat
nominal, corba C, bipolar (2P), de
2 mòduls, inclús p/p d'accessoris
de muntatge. Segons UNE-EN
60898-1.

147 mt01ard030b 5,770 25,080 t 144,71Grava filtrant sense classificar.
148 mt35cgm021… 5,659 3,000 Ut 16,98Interruptor automàtic

magnetotèrmic, amb 6 kA de poder
de tall, de 10 A d'intensitat
nominal, corba C, bipolar (2P), de
2 mòduls, inclús p/p d'accessoris
de muntatge. Segons UNE-EN
60898-1.

149 mt19aba010… 5,577 11,227 m² 62,61Rajola ceràmica de rajola de
València decoratiu 1/0/-/-, 15x15
cm, 8,00€/m², segons UNE-EN 14411.

150 mt19aba010… 5,575 101,205 m² 564,22Rajola ceràmica de rajola de
València llis 1/0/-/-, 31x31 cm,
8,00€/m², segons UNE-EN 14411.

151 mt18bde020… 5,575 48,720 m² 271,61Rajola ceràmica de gres esmaltat
2/1/-/-, 30x30 cm, 8,00€/m²,
segons UNE-EN 14411.

152 mt18bde020… 5,575 86,993 m² 484,99Rajola ceràmica de gres esmaltat
3/2/H/-, 30x30 cm, 8,00€/m²,
segons UNE-EN 14411.

153 mt41paa140a 5,470 4,000 Ut 21,88Peça de llautó, per a unió
d'elèctrode de presa de terra a
cable de coure de 8 a 10 mm de
diàmetre o platina conductora de
coure estanyat de 30x2 mm.

154 mt36tit010… 5,437 3,000 m 16,31Tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.

155 mt16lvi030… 5,282 125,025 m² 660,38Panell autoportant de llana
mineral Arena d'alta densitat,
Plaver Arena "ISOVER", segons
UNE-EN 13162, de 40 mm d'espessor,
no revestit, resistència tèrmica
1,15 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,034 W/(mK).

156 mt37tpa020… 5,255 130,000 m 683,15Tub de polietilè PE 100, de color
negre amb bandes blaves, de 90 mm
de diàmetre exterior i 5,4 mm de
gruix, SDR17, PN=10 atm, segons
UNE-EN 12201-2, amb el preu
incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

157 mt11var009 5,164 1,356 l 7,00Líquid netejador per enganxat
mitjançant adhesiu de tubs i
accessoris de PVC.

158 mt11tpb021f 5,094 130,000 Ut 662,22Repercussió, per m de canonada,
d'accessoris, unions i peces
especials per a tub de PVC llis,
per sanejament soterrat sense
pressió, sèrie SN-2, de 315 mm de
diàmetre exterior.

159 mt11ade100a 4,920 0,300 kg 1,48Lubrificant per a unió mitjançant
junt elàstica de tubs i accessoris
en instal·lacions de sanejament i
drenatge.

160 mt36tit010… 4,834 7,600 m 36,74Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.

161 mt23ppb102c 4,808 2,200 m 10,58Carril porta corredissa doble
alumini.
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162 mt23hcl011q 4,794 4,000 Ut 19,18Joc de tirador i escut llarg de
llautó plata mate, sèrie mitja,
per porta d'altell d'armari.

163 mt27pij020b 4,662 127,548 l 594,63Pintura plàstica per a interior a
base d'un copolímer
acrílic-viníli, impermeable a
l'aigua de pluja i permeable al
vapor d'aigua, antifloridura,
color a escollir, acabat mat,
aplicada amb brotxa, corró o
pistola.

164 mt27pfj040a 4,571 122,041 l 557,85Emulsió acrílica aquosa com
fixador de superfícies, incolor,
acabat brillant, aplicada amb
brotxa, corró o pistola.

165 mt27pfi050 4,530 1,440 kg 6,52Emprimació SHOP-PRIMER a base de
resines pigmentades amb òxid de
ferro vermell, cromat de zinc i
fosfat de zinc.

166 mt11var100 4,446 9,000 Ut 40,01Conjunt d'elements necessaris per
garantir el tancament hermètic al
pas d'olors mefítics en pericons
de sanejament, compost per:
angulars i xapes metàl·liques amb
els seus elements de fixació i
ancoratge, junt de neoprè, oli i
altres accessoris.

167 mt01arr010a 4,390 7,560 t 33,19Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de
diàmetre.

168 mt23ppb100a 4,223 2,000 Ut 8,45Ferraments de penjar, kit per
porta corredissa.

169 mt34lha010g 4,160 1,000 Ut 4,16Làmpada halògena QT 12 de 75 W.
170 mt33seg504a 4,118 0,650 Ut 2,68Base d'endoll de 16 A 2P+T

monobloc estanca, per instal·lació
en superfície (IP 55), color gris.

171 mt16pxa010h 3,902 291,819 m² 1.138,68Plafó rígid de poliestirè
extrudit, segons UNE-EN 13164, de
superfície llisa i mecanitzat
lateral de mitja mossa, de 30 mm
d'espessor, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica 0,9 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,034 W/(mK), Euroclasse E
de reacció al foc, amb codi de
designació XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/
1,5/50)125-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)5-
FT2.

172 mt35cun070a 3,882 46,847 m 181,86Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS),
amb conductor de coure classe 5
(-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat
(R), coberta interna de
poliolefina termoplàstica lliure
de halògens (Z1), armadura de
filferros d'acer galvanitzat i
coberta externa de poliolefina
termoplàstica lliure de halògens
(Z1), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Segons UNE
21123-4.

173 mt11ppl030a 3,805 7,000 Ut 26,64Colze 87°30' de PVC llis, D=125
mm.

174 mt27pij080b 3,791 43,028 l 163,12Pintura plàstica per a interior a
base de resines acríliques
dispersades en mitjà aquós, color
a escollir, acabat mat, aplicada
amb brotxa, corró o pistola.

175 mt37sgl045a 3,791 3,000 Ut 11,37Aixeta de llautó cromat per jardí
o terrassa, amb ràcord de connexió
a mànega, de 1/2" de diàmetre.

176 mt11tpb020c 3,749 99,750 m 373,96Tub de PVC llis, per sanejament
soterrat sense pressió, sèrie
SN-2, rigidesa anular nominal 2
kN/m², de 160 mm de diàmetre
exterior i 3,2 mm d'espessor,
segons UNE-EN 1401-1, inclús junts
i lubricant.

177 mt23ibx010d 3,638 18,000 Ut 65,48Pomel·la de 100x58 mm, amb remat,
en acer inoxidable Marí AISI 316L,
per porta de pas interior.
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178 mt27pfj010a 3,575 23,733 l 84,85Emprimació segelladora per a
interior amb resines acríliques en
dispersió aquosa, especialment
indicada sobre guix, color blanc,
aplicada amb brotxa, corró o
pistola.

179 mt11var300 3,505 0,827 m 2,90Tub de PVC llis per a passatubs,
varis diàmetres.

180 mt36tit010… 3,426 18,500 m 63,38Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 20% en concepte
d'accessoris i peces especials.

181 mt11tpb021e 3,282 100,000 Ut 328,20Repercussió, per m de canonada,
d'accessoris, unions i peces
especials per a tub de PVC llis,
per sanejament soterrat sense
pressió, sèrie SN-2, de 250 mm de
diàmetre exterior.

182 mt14lba010… 3,206 278,555 m² 893,05Film de polietilè (LDPE)de 0'75 mm
183 mt11var110 3,206 2,000 Ut 6,41Conjunt de peces de PVC per

realitzar en el fons del pericó de
pas les lleres corresponents.

184 mt22aga010… 3,188 15,300 m 48,78Galze de MDF, amb rexapat de
fusta, pi país, 200x20 mm, acabat
en cru per envernissar en obra.

185 mt07vau010b 3,171 55,250 m 175,20Bigueta pretensada, T-18, Lmitjana
= 4/5 m, segons UNE-EN 15037-1.

186 mt36tit010… 3,145 4,700 m 14,78Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.

187 mt34tuf010l 3,066 14,000 Ut 42,92Tub fluorescent TL de 36 W.
188 mt34tuf010k 3,066 76,000 Ut 233,02Tub fluorescent TL de 18 W.
189 mt41paa056a 2,990 51,000 Ut 152,49Suport piramidal per a conductor

de 8 mm de diàmetre o platina
conductora d'entre 30x2 mm i
30x3,5 mm de secció, per a fixació
de la grapa a superfícies
horitzontals.

190 mt30asn170 2,969 7,000 Ut 20,78Aixeta de regulació de 1/2" amb
filtre desmontable, per a inodor,
Aero "NOKEN", acabat cromat.

191 mt27upx200a 2,906 27,698 kg 80,49Pintura impermeabilitzant
bicomponent, a base de resina
epoxi i betum, segons UNE-EN
1504-2, aplicada amb brotxa, corró
o pistola.

192 mt35cun010… 2,780 276,400 m 768,39Cable unipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la flama, amb
conductor de coure classe 5 (-K)
de 50 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R) i
coberta de poliolefina
termoplàstica lliure de halògens
(Z1), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Segons UNE
21123-4.

193 mt07vse010d 2,767 23,023 m 63,70Semibigueta pretensada, T-12,
Lmitjana = >6 m, segons UNE-EN
15037-1.

194 mt37sve010c 2,704 2,000 Ut 5,41Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 3/4".

195 mt18dww010 2,669 12,595 kg 33,62Adhesiu de contacte a base de
resina acrílica en dispersió
aquosa, per a paviment de goma,
cautxú, linòleum, PVC, moqueta i
tèxtil.

196 mt33seg107a 2,641 22,100 Ut 58,37Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma
bàsica, amb tapa i marc d'1
element de color blanc i
embellidor de color blanc.

197 mt33seg102a 2,641 1,300 Ut 3,43Commutador, sèrie bàsica, amb
tecla simple i marc d'1 element de
color blanc i embellidor de color
blanc.

198 mt07vse010c 2,530 137,306 m 347,38Semibigueta pretensada, T-12,
Lmitjana = 5/6 m, segons UNE-EN
15037-1.
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199 mt33seg100a 2,481 16,900 Ut 41,93Interruptor unipolar, gamma
bàsica, amb tecla simple i marc
d'1 element de color blanc i
embellidor de color blanc.

200 mt22aga010… 2,393 10,200 m 24,41Galze de MDF, amb rexapat de
fusta, pi país, 150x20 mm, acabat
en cru per envernissar en obra.

201 mt07vse010b 2,369 251,866 m 596,67Semibigueta pretensada, T-12,
Lmitjana = 4/5 m, segons UNE-EN
15037-1.

202 mt27pfc030a 2,279 7,087 l 16,15Solució d'aigua i lleixiu al 10%.
203 mt34tuf010b 2,186 5,000 Ut 10,93Tub fluorescent T5 de 24 W.
204 mt27pfi010 2,181 14,983 l 32,68Emprimació d'assecat ràpid,

formulada amb resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc.

205 mt16pop010o 2,160 202,700 m² 437,83Escuma rígida de poliuretà
projectat "in situ", densitat
mínima 35 kg/m³, gruix medi mínim
40 mm.

206 mt30sif010m 2,105 4,000 Ut 8,42Sifó corb extensible, per a
lavabo, acabat blanc.

207 mt18rce010… 2,091 39,354 m 82,29Entornpeu ceràmic de gres
esmaltat, 9 cm, 3,00€/m.

208 mt36tit010… 2,083 10,000 m 20,83Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.

209 mt34tuf020e 2,056 8,000 Ut 16,45Làmpada fluorescent compacta TC-L
de 24 W.

210 mt22aga010… 2,035 20,400 m 41,51Galze de MDF, amb rexapat de
fusta, pi país, 120x20 mm, acabat
en cru per envernissar en obra.

211 mt11tpb020… 1,993 19,635 m 39,13Tub de PVC llis, per sanejament
soterrat sense pressió, sèrie
SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 90 mm de diàmetre
exterior, segons UNE-EN 1401-1,
inclús junts i lubricant.

212 mt25pem020a 1,951 76,600 m 149,45Bastiment de base d'acer
galvanitzat de 30x20x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i
proveït de patilles per a la
fixació del mateix a l'obra.

213 mt07vse010a 1,951 45,769 m 89,30Semibigueta pretensada, T-12,
Lmitjana = <4 m, segons UNE-EN
15037-1.

214 mt15sja100 1,902 2,681 Ut 5,10Cartutx de massilla de silicona
neutra.

215 mt37sve010… 1,896 6,000 Ut 11,38Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2".

216 mt37sve010b 1,882 1,000 Ut 1,88Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2".

217 mt35aia070… 1,861 138,200 m 257,19Tub corbable, subministrat en
rotllo, de polietilè de doble
paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de
90 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada,
resistència a la compressió 450 N,
resistència al impacte 20 joules,
amb grau de protecció IP 549
segons UNE 20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN
50086-2-4.

218 mt14lbd100d 1,833 424,640 kg 778,37Emulsió asfàltica estabilitzada
amb elastòmers, Maxdan Caucho
"DANOSA", EB, UNE 104231.

219 mt35cun020f 1,819 880,576 m 1.601,77Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flama, amb
conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 16 mm² de secció,
amb aïllament de compost
termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1), sent la seva
tensió assignada de 450/750 V.
Segons UNE 211025.
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220 mt26aaa020 1,755 9,000 Ut 15,80Repercussió, per m² de reixa,
d'elements de fixació sobre
formigó: tacs d'expansió d'acer,
cargols especials i pasta química.

221 mt41sny020s 1,719 5,000 Ut 8,60Placa de senyalització de mitjans
d'evacuació, de poliestirè
fotoluminiscent, de 210x210 mm,
segons UNE 23034.

222 mt41sny020g 1,700 4,000 Ut 6,80Placa de senyalització d'equips
contra incendis, de poliestirè
fotoluminiscent, de 210x210 mm,
segons UNE 23033-1.

223 mt22aga010… 1,686 5,100 m 8,60Galze de MDF, amb rexapat de
fusta, pi país, 90x20 mm, acabat
en cru per envernissar en obra.

224 mt36tit010… 1,636 9,600 m 15,71Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.

225 mt35tts010c 1,596 3,000 Ut 4,79Soldadura aluminotèrmica del cable
conductor a la placa.

226 mt16pea010… 1,568 22,232 m² 34,86Plafó rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN 13163, de
superfície llisa i mecanitzat
lateral encadellat, de 40 mm
d'espessor, resistència tèrmica
1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), Euroclasse E de
reacció al foc, amb codi de
designació EPS-EN
13163-L1-W1-T1-S1-P3-DS(N)2-BS100-
CS(10)60.

227 mt08efu020a 1,526 227,456 m² 347,10Sistema d'encofrat parcial per a
forjat unidireccional de formigó
armat, fins a 3 m d'alçària lliure
de planta, compost de: puntals,
sotaponts metàl·lics i superfície
encofrant de fusta tractada
reforçada amb barres i perfils.

228 mt37sve010a 1,477 1,000 Ut 1,48Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 3/8".

229 mt35cun010… 1,401 138,200 m 193,62Cable unipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la flama, amb
conductor de coure classe 5 (-K)
de 25 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R) i
coberta de poliolefina
termoplàstica lliure de halògens
(Z1), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Segons UNE
21123-4.

230 mt26aab010… 1,397 21,420 m 29,92Tub quadrat de perfil buit d'acer
laminat en fred de 60x60x1,5 mm.

231 mt38tew010a 1,391 7,000 Ut 9,74Tirantet flexible de 20 cm i 1/2"
de diàmetre.

232 mt14lbd100a 1,338 82,695 kg 110,65Emulsió asfàltica de base aquosa,
Curidan "DANOSA", EA, UNE 104231.

233 mt21vva015 1,320 11,461 Ut 15,13Cartutx de silicona sintètica
incolora de 310 ml (rendiment
aproximat de 12 m per cartutx).

234 mt07ame010i 1,303 460,824 m² 600,45Malla electrosoldada ME 20x20 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

235 mt07ame010h 1,303 305,124 m² 397,58Malla electrosoldada ME 15x30 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

236 mt25pfx030s 1,289 68,200 m 87,91Perfil d'alumini lacat estàndard,
per a conformat de llistonet,
gamma alta, amb trencament de pont
tèrmic, inclús junta interior del
vidre i part proporcional de
grapes, amb el certificat de
qualitat QUALICOAT.

237 mt35ttc010b 1,282 121,000 m 155,12Conductor de coure nu, de 35 mm².
238 mt11tpb021c 1,122 95,000 Ut 106,59Repercussió, per m de canonada,

d'accessoris, unions i peces
especials per a tub de PVC llis,
per sanejament soterrat sense
pressió, sèrie SN-2, de 160 mm de
diàmetre exterior.
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239 mt12plp060b 1,122 272,704 m 305,97Muntant de perfil metàl·lic d'acer
galvanitzat, M 48 "PLACO",
fabricat mitjançant laminació en
fred, de 3000 mm de longitud,
46,5x36 mm de secció i 0,6 mm de
gruix, segons UNE-EN 14195.

240 B7B137D0 1,087 291,819 m2 317,21Geotèxtil format per feltre de
polipropilè/polietilè no teixit,
lligat térmicament de 140 a 190
g/m2

241 mt07ala011b 1,031 95,475 kg 98,43Platina d'acer laminat UNE-EN
10025 S275JR, en perfil pla
laminat en calent, per aplicacions
estructurals.

242 mt12plp070b 0,948 128,780 m 122,08Canal de perfil metàl·lic d'acer
galvanitzat, R 48 "PLACO",
fabricat mitjançant laminació en
fred, de 3000 mm de longitud,
48x30 mm de secció i 0,55 mm de
gruix, segons UNE-EN 14195.

243 mt09var030a 0,927 5,400 m² 5,01Malla de fibra de vidre teixida,
amb impregnació de PVC, de 10x10
mm de llum, antiàlcalis, de 115 a
125 g/m² i 500 µ d'espessor, per a
armar gotejats tradicionals,
esquerdejats i morters.

244 mt22ata015d 0,826 14,200 m 11,73Tapajuntes de MDF, amb revestiment
de melamina, color crema, 70x10
mm.

245 mt35caj020a 0,819 11,700 Ut 9,58Caixa de derivació per a encastar
de 105x105 mm, amb grau de
protecció normal, reglets de
connexió i tapa de registre.

246 mt21lpc030 0,739 66,000 Ut 48,77Material auxiliar per muntatge de
plaques de policarbonat cel·lular
en llanternons.

247 mt16pea020b 0,732 21,909 m² 16,04Plafó rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN 13163,
mecanitzat lateral recte, de 20 mm
d'espessor, resistència tèrmica
0,55 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.

248 mt22ata010… 0,705 83,200 m 58,66Tapajuntes de MDF, amb rexapat de
fusta, pi país, 70x10 mm, acabat
en cru per envernissar en obra.

249 mt22ara015d 0,686 17,000 m 11,66Tapeta de MDF, amb revestiment de
melamina, color crema, 90x4 mm.

250 mt21vva021 0,683 19,760 Ut 13,50Material auxiliar per la
col·locació de vidres.

251 mt34lin010a 0,678 6,000 Ut 4,07Làmpada incandescent A 60 de 60 W.
252 mt35www010 0,677 36,890 Ut 24,97Material auxiliar per a

instal·lacions elèctriques.
253 mt23icx020 0,658 20,000 Ut 13,16Frontissa oculta de cassoleta,

d'acer inoxidable, per porta
d'armari o altell de gruix major
de 15 mm.

254 mt37www010 0,650 6,000 Ut 3,90Material auxiliar per a
instal·lacions de lampisteria.

255 mt14lbd300c 0,648 429,383 m² 278,24Geotèxtil no teixit compost per
fibres de polièster unides per
tiretes, Danofelt PY 200 "DANOSA",
amb una massa superficial de 200
g/m².

256 mt11tpb021j 0,648 18,700 Ut 12,12Repercussió, per m de canonada,
d'accessoris, unions i peces
especials per a tub de PVC llis,
per sanejament soterrat sense
pressió, sèrie SN-4, de 110 mm de
diàmetre exterior.

257 mt12plm010a 0,641 46,413 kg 29,75Pasta d'assecatge en pols, SN
"PLACO", per al tractament dels
junts de les plaques de guix
laminat.

258 mt14sja020 0,620 135,056 m 83,73Massilla bicomponent, resistent a
hidrocarburs i olis, per a closa
de juntes de retracció en soles de
formigó.

259 mt36tie010… 0,613 0,500 m 0,31Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, amb
extrem atrompetat, segons UNE-EN
1329-1.
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260 mt07aco010c 0,613 5.980,304 kg 3.665,93Acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborat en taller
i col·locat en obra, diàmetres
varis.

261 mt07ala010h 0,606 273,071 kg 165,48Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR,
en perfils laminats en calent,
peces simples, per aplicacions
estructurals.

262 mt35cun020d 0,600 287,268 m 172,36Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flama, amb
conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 6 mm² de secció,
amb aïllament de compost
termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1), sent la seva
tensió assignada de 450/750 V.
Segons UNE 211025.

263 mt09mcr070c 0,592 8,285 kg 4,90Morter de juntes de ciment amb
resistència elevada a l'abrasió i
absorció d'aigua reduïda, CG2, per
a junta mínima entre 1,5 i 3 mm,
segons UNE-EN 13888.

264 mt07ala010a 0,592 41,582 kg 24,62Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR,
en perfils laminats en calent,
peces simples, per aplicacions
estructurals.

265 mt07bho100c 0,537 1.560,291 Ut 837,88Revoltó de formigó, 60x20x20 cm,
inclús p/p de peces especials.

266 mt35aia090… 0,524 29,832 m 15,63Tub rígid de PVC, enrotllable,
corbable en calent, de color
negre, de 20 mm de diàmetre
nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència al
impacte 2 joules, temperatura de
treball -5°C fins 60°C, amb grau
de protecció IP 547 segons UNE
20324, propietats elèctriques:
aïllant, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 60423.
Fins i tot p/p d'abraçadores,
elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles).

267 mt35www020 0,523 1,000 Ut 0,52Material auxiliar per a
instal·lacions de connexió a
terra.

268 mt14lbd300b 0,516 284,183 m² 146,64Geotèxtil no teixit compost per
fibres de polièster unides per
tiretes, Danofelt PY 150 "DANOSA",
amb una massa superficial de 150
g/m².

269 mt16pea020a 0,502 4,088 m² 2,05Plafó rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN 13163,
mecanitzat lateral recte, de 10 mm
d'espessor, resistència tèrmica
0,25 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.

270 mt30www010 0,481 11,000 Ut 5,29Material auxiliar per a
instal·lació d'aparell sanitari.

271 mt02bhg010d 0,467 2.540,160 Ut 1.186,25Bloc buit de formigó, per
revestir, color gris, 40x20x20 cm,
resistència normalitzada R10 (10
N/mm²), inclús p/p de peces
especials: cèrcols i medis. Segons
UNE-EN 771-3.

272 mt36tit400d 0,425 18,500 Ut 7,86Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les
canonades de PVC, sèrie B, de 75
mm de diàmetre.

273 mt09mcr060c 0,418 0,412 kg 0,17Morter de juntes de ciment, CG1,
per a junta mínima entre 1,5 i 3
mm, segons UNE-EN 13888.
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274 mt35cun020c 0,412 89,498 m 36,87Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flama, amb
conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 4 mm² de secció,
amb aïllament de compost
termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1), sent la seva
tensió assignada de 450/750 V.
Segons UNE 211025.

275 mt02bhg010c 0,397 3.025,764 Ut 1.201,23Bloc buit de formigó, per
revestir, color gris, 40x20x15 cm,
resistència normalitzada R10 (10
N/mm²), inclús p/p de peces
especials: cèrcols i medis. Segons
UNE-EN 771-3.

276 mt35aia090… 0,391 73,921 m 28,90Tub rígid de PVC, enrotllable,
corbable en calent, de color
negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència al
impacte 2 joules, temperatura de
treball -5°C fins 60°C, amb grau
de protecció IP 547 segons UNE
20324, propietats elèctriques:
aïllant, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 60423.
Fins i tot p/p d'abraçadores,
elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles).

277 mt34www011 0,383 53,000 Ut 20,30Material auxiliar per instal·lació
d'aparells d'il·luminació.

278 mt35cun020b 0,280 956,040 m 267,69Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flama, amb
conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de
secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1), sent la seva
tensió assignada de 450/750 V.
Segons UNE 211025.

279 mt35aia010d 0,273 247,849 m 67,66Tub corbable de PVC, corrugat, de
color negre, de 32 mm de diàmetre
nominal, per a canalització
encastada en obra de fàbrica
(parets i sostres). Resistència a
la compressió 320 N, resistència
al impacte 1 joule, temperatura de
treball -5°C fins 60°C, amb grau
de protecció IP 545 segons UNE
20324, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN
61386-22.

280 mt04lmb010a 0,272 1.104,000 Ut 300,29Maó ceràmic massís d'elaboració
mecànica per revestir, 29x14x5 cm,
segons UNE-EN 771-1.

281 mt04lcg010b 0,223 615,250 Ut 137,20Maó ceràmic buit (súper mascletó),
per revestir, 50x20x7 cm, segons
UNE-EN 771-1.

282 mt35caj010b 0,217 16,250 Ut 3,53Caixa d'encastar universal, enllaç
per els 4 costats.

283 mt12plj020a 0,202 58,437 m 11,80Banda estanca, Banda 45 "PLACO",
d'escuma de cèl·lules tancades amb
una cara autoadhesiva, per a
l'estanquitat i aïllament de la
base dels envans.
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284 mt35cun020a 0,189 383,429 m 72,47Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flama, amb
conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 1,5 mm² de
secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1), sent la seva
tensió assignada de 450/750 V.
Segons UNE 211025.

285 mt35aia010c 0,175 81,632 m 14,29Tub corbable de PVC, corrugat, de
color negre, de 25 mm de diàmetre
nominal, per a canalització
encastada en obra de fàbrica
(parets i sostres). Resistència a
la compressió 320 N, resistència
al impacte 1 joule, temperatura de
treball -5°C fins 60°C, amb grau
de protecció IP 545 segons UNE
20324, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN
61386-22.

286 mt09eyc020 0,167 188,893 kg 31,55Goma d'enganxar de guix.
287 mt09eyc010 0,167 566,991 kg 94,69Goma d'enganxar d'escaiola.
288 mt23ppb050 0,165 12,000 Ut 1,98Imant de tancament per porta

d'armari o altell.
289 mt16aaa030 0,160 106,116 m 16,98Cinta autoadhesiva per closa de

juntes.
290 mt09mcr021b 0,160 321,234 kg 51,40Adhesiu de ciment d'ús exclusiu

per a interiors, Ci, color blanc.
291 mt41sny100 0,156 9,000 Ut 1,40Material auxiliar per a la fixació

de placa de senyalització.
292 mt04lcg010a 0,146 110,500 Ut 16,13Maó ceràmic buit (súper maó), per

revestir, 50x20x4 cm, segons
UNE-EN 771-1.

293 mt35aia010b 0,133 308,318 m 41,01Tub corbable de PVC, corrugat, de
color negre, de 20 mm de diàmetre
nominal, per a canalització
encastada en obra de fàbrica
(parets i sostres). Resistència a
la compressió 320 N, resistència
al impacte 1 joule, temperatura de
treball -5°C fins 60°C, amb grau
de protecció IP 545 segons UNE
20324, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN
61386-22.

294 mt04lcc010c 0,132 3.700,045 Ut 488,41Maó ceràmic buit (totxana), per
revestir, 29x14x9 cm, segons
UNE-EN 771-1.

295 mt09mcr021a 0,132 3,748 kg 0,49Adhesiu de ciment d'ús exclusiu
per a interiors, Ci, color gris.

296 mt16aaa020… 0,126 127,038 Ut 16,01Fixació mecànica per plafons
aïllants de poliestirè expandit,
col·locats directament sobre la
superfície suport.

297 mt35aia010a 0,119 106,882 m 12,72Tub corbable de PVC, corrugat, de
color negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització
encastada en obra de fàbrica
(parets i sostres). Resistència a
la compressió 320 N, resistència
al impacte 1 joule, temperatura de
treball -5°C fins 60°C, amb grau
de protecció IP 545 segons UNE
20324, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN
61386-22.

298 mt35caj010a 0,112 24,050 Ut 2,69Caixa d'encastar universal, enllaç
per els 2 costats.

299 mt17poa010b 0,091 291,819 m² 26,56Film de polietilè de 0,20 mm de
gruix.

300 mt04lcc010a 0,085 89,838 Ut 7,64Maó ceràmic buit (maó), per
revestir, 29x14x4 cm, segons
UNE-EN 771-1.

301 mt08cem040a 0,084 46,400 kg 3,90Ciment blanc BL-22,5 X, per
pavimentació, en sacs, segons UNE
80305.

302 mt07aco020a 0,084 307,952 Ut 25,87Separador homologat per
fonamentacions.

303 mt01var010 0,084 83,904 m 7,05Cinta plastificada.
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304 mt35der011a 0,056 138,200 m 7,74Conductor de coure de 1,5 mm² de
secció, per fil de comandament, de
color vermell (tarifa nocturna).

305 mt07aco020c 0,049 221,908 Ut 10,87Separador homologat per bigues.
306 mt07aco020i 0,048 167,595 Ut 8,04Separador homologat per lloses

massisses.
307 mt23ppb031 0,036 120,000 Ut 4,32Cargol de llautó 21/35 mm.
308 mt07aco020e 0,028 768,040 Ut 21,51Separador homologat per soleres.
309 mt12plj010a 0,028 196,905 m 5,51Cinta microperforada, "PLACO", per

a acabat de junts de plaques de
guix laminat.

310 mt23ppb011 0,014 108,000 Ut 1,51Cargol d'acer 19/22 mm.
311 mt12plt030b 0,014 638,507 Ut 8,94Cargol autoperforant rosca-xapa,

TRPF 13 "PLACO", de 13 mm de
longitud.

312 mt12plt010a 0,007 1.547,117 Ut 10,83Cargol autoroscant TTPC 25
"PLACO", amb cap de trompeta, de
25 mm de longitud, per a
instal·lació de plaques de guix
laminat sobre perfileria de gruix
inferior a 6 mm.

Total materials: 119.414,69
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1.- DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA
Projecte: Sostre fase 1 
Clau: 0497B1

2.- NORMES CONSIDERADES
Formigó: EHE-08
Acers conformats: CTE DB SE-A
Acers laminats i armats: CTE DB SE-A
Forjats de biguetes : EHE-08

Categories d'ús
A. Zones residencials
G2. Cobertes accessibles únicament per a manteniment

3.- ACCIONS CONSIDERADES
3.1.- Gravitatòries

Planta
Sobrecàrrega d'ús

Càrreg.mortes 
(kN/m²)Categoria Valor

(kN/m²)
Sostre 1 G2 2.0 2.0
Nivell solera --- 0.0 0.0
Fonamentació --- 0.0 0.0

3.2.- Vent
CTE DB SE-AE
Codi Tècnic de l'Edificació.
Document Bàsic Seguretat Estructural - Accions en l'Edificació

Zona eòlica: C
Grau d'aspror: IV. Zona urbana, industrial o forestal

L'acció del vent es calcula a partir de la pressió estàtica qe que actua en la direcció perpendicular a la
superfície exposada. El programa obté de forma automàtica aquesta pressió, conforme als criteris del Codi
Tècnic de l'Edificació DB-SE AE, en funció de la geometria de l'edifici, la zona eòlica i grau d'aspror
seleccionats, i l'alçada sobre el terreny del punt considerat:

qe = qb · ce · cp

On:

qb És la pressió dinàmica del vent conforme al mapa eòlic de l'Annex D.

ce És el coeficient d'exposició, determinat conforme a les especificacions de l'Annex D.2, en funció del grau
d'aspror de l'entorn i l'alçada sobre el terreny del punt considerat.

cp És el coeficient eòlic o de pressió, calculat segons la taula 3.5 de l'apartat 3.3.4, en funció de l'esveltesa
de l'edifici en el pla paral·lel al vent.

Vent X Vent Y
qb

(kN/m²) esveltesa cp (pressió) cp (succió) esveltesa cp (pressió) cp (succió)

0.52 0.10 0.70 -0.30 0.41 0.70 -0.36

Llistat de dades de l'obra
Sostre fase 1 Data: 22/03/14
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Amples de banda

Plantes Ample de banda Y
(m)

Ample de banda X
(m)

En totes les plantes 8.85 36.70

No es realitza anàlisi dels efectes de 2n ordre
Coeficients de Càrregues
    +X: 1.00            -X:1.00
    +Y: 1.00            -Y:1.00

Càrregues de vent

Planta Vent X
(kN)

Vent Y
(kN)

Sostre 1 9.286 40.957
Nivell solera 11.131 49.094

Conforme a l'article 3.3.2., apartat 2 del Document Bàsic AE, s'ha considerat que les forces de vent per planta,
en cada adreça de l'anàlisi, actuen amb una excentricidad de ±5% de la dimensió màxima de l'edifici.
 

3.3.- Sisme 

Norma utilitzada: NCSE-02
Norma de Construcció Sismorresistent NCSE-02

Mètode de càlcul: Anàlisi mitjançant espectres de resposta (NCSE-02, 3.6.2)

3.3.1.- Dades generals de sisme
Caracterització de l'emplaçament
ab: Acceleració bàsica (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  ab : 0.090 g
K: Coeficient de contribució (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  K : 1.00
Tipus de sòl (NCSE-02, 2.4): Tipus II

Sistema estructural
Ductilitat (NCSE-02, Taula 3.1): Sense ductilitat
Ω: Esmorteïment (NCSE-02, Taula 3.1)  Ω : 6.00 %

Tipus de construcció (NCSE-02, 2.2): Construccions d'importància normal

Paràmetres de càlcul
Nombre de modes de vibració que intervenen a l'anàlisi: Segons norma
Fracció de sobrecàrrega d'ús  : 0.60
Fracció de sobrecàrrega de neu  : 0.50
No es realitza l'anàlisi dels efectes de 2n ordre

Criteri d'armats a aplicar per ductilitat: Cap

Direccions d'anàlisis
Acció sísmica segons X
Acció sísmica segons Y

Llistat de dades de l'obra
Sostre fase 1 Data: 22/03/14

Pàgina 2

249



Eix X

E
ix

 Y

Projecció en planta de l'obra

3.4.- Foc
Dades per planta

Planta R. req. F. Comp.
Revestiment d'elements de formigó Revestiment d'elements metàl·lics

Inferior (forjats i bigues) Pilars i murs Pilars

Sostre 1 R 90 - Morter de guix
Sense

revestiment
ignífug

Pintura intumescent

Nivell solera - - - - -
Notes:

- R. req.: resistència requerida, període de temps durant el qual un element estructural ha de mantenir la seva capacitat portant,
expressat en minuts.
- F. Comp.: indica si el forjat té funció de compartició.

3.5.- Hipòtesi de càrrega
Automàtiques Pes propi

Càrregues mortes
Sobrecàrrega (Ús A)
Sobrecàrrega (Ús G2)
Sisme X
Sisme Y
Vent +X exc.+
Vent +X exc.-
Vent -X exc.+
Vent -X exc.-
Vent +Y exc.+
Vent +Y exc.-
Vent -Y exc.+
Vent -Y exc.-

 

3.6.- Empentes en murs

4.- ESTATS LÍMIT
E.L.U. de ruptura. Formigó
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions
E.L.U. de ruptura. Acer laminat

CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensions sobre el terreny
Desplaçaments

Accions característiques

Llistat de dades de l'obra
Sostre fase 1 Data: 22/03/14

Pàgina 3

250



5.- SITUACIONS DE PROJECTE
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents
criteris:

- Situacions persistents o transitòries

- Amb coeficients de combinació

- Sense coeficients de combinació

- Situacions sísmiques

- Amb coeficients de combinació

- Sense coeficients de combinació

- On:

Gk Acció permanent
Qk Acció variable
AE Acció sísmica
γG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents
γQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal
γQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
γAE Coeficient parcial de seguretat de l'acció sísmica
ψp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal
ψa,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament

5.1.- Coeficients parcials de seguretat (γ) i coeficients de combinació (ψ)
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:

E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08

Llistat de dades de l'obra
Sostre fase 1 Data: 22/03/14

Pàgina 4

251



Persistent o transitòria
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.500 1.000 0.000
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Sísmica
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.000 0.300 0.300
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.000 0.000 0.000
Vent (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notes:
(1) Fracció de les solicitacions sísmiques a considerar en l'adreça ortogonal: Les solicitacions obtingudes dels resultats
de l'anàlisi en cadascuna de les adreces ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de l'altra.

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistent o transitòria
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.600 1.000 0.000
Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600

Sísmica
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.000 0.300 0.300
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.000 0.000 0.000
Vent (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notes:
(1) Fracció de les solicitacions sísmiques a considerar en l'adreça ortogonal: Les solicitacions obtingudes dels resultats
de l'anàlisi en cadascuna de les adreces ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de l'altra.

E.L.U. de ruptura. Acer laminat: CTE DB SE-A

Llistat de dades de l'obra
Sostre fase 1 Data: 22/03/14
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Persistent o transitòria
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.500 1.000 0.000
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Sísmica
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.000 0.300 0.300
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.000 0.000 0.000
Vent (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notes:
(1) Fracció de les solicitacions sísmiques a considerar en l'adreça ortogonal: Les solicitacions obtingudes dels resultats
de l'anàlisi en cadascuna de les adreces ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de l'altra.

Accidental d'incendi
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.000 0.500 0.300
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.000 0.000 0.000
Vent (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000

Tensions sobre el terreny

Característica
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.000 1.000 1.000
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Llistat de dades de l'obra
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Sísmica
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.000 1.000 1.000
Vent (Q)
Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

Desplaçaments

Característica
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.000 1.000 1.000
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.000 1.000 1.000
Vent (Q)
Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

5.2.- Combinacions
Noms de les hipòtesis
PP Pes propi
CM Càrregues mortes
Qa (A) Sobrecàrrega (Ús A. Zones residencials)
Qa (G2) Sobrecàrrega (Ús G2. Cobertes accessibles únicament per a manteniment)
V(+X exc.+) Vent +X exc.+
V(+X exc.-) Vent +X exc.-
V(-X exc.+) Vent -X exc.+
V(-X exc.-) Vent -X exc.-
V(+Y exc.+) Vent +Y exc.+
V(+Y exc.-) Vent +Y exc.-
V(-Y exc.+) Vent -Y exc.+
V(-Y exc.-) Vent -Y exc.-
SX Sisme X
SY Sisme Y

Llistat de dades de l'obra
Sostre fase 1 Data: 22/03/14
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E.L.U. de ruptura. Formigó

Llistat de dades de l'obra
Sostre fase 1 Data: 22/03/14
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500

10 1.350 1.350 1.500
11 1.000 1.000 1.050 1.500
12 1.350 1.350 1.050 1.500
13 1.000 1.000 1.500 0.900
14 1.350 1.350 1.500 0.900
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
18 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
19 1.000 1.000 1.500
20 1.350 1.350 1.500
21 1.000 1.000 1.050 1.500
22 1.350 1.350 1.050 1.500
23 1.000 1.000 1.500 0.900
24 1.350 1.350 1.500 0.900
25 1.000 1.000 1.500 0.900
26 1.350 1.350 1.500 0.900
27 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.000 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 1.000 1.000 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.500 0.900
37 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
38 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
39 1.000 1.000 1.500
40 1.350 1.350 1.500
41 1.000 1.000 1.050 1.500
42 1.350 1.350 1.050 1.500
43 1.000 1.000 1.500 0.900
44 1.350 1.350 1.500 0.900
45 1.000 1.000 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
48 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
49 1.000 1.000 1.500
50 1.350 1.350 1.500
51 1.000 1.000 1.050 1.500
52 1.350 1.350 1.050 1.500
53 1.000 1.000 1.500 0.900
54 1.350 1.350 1.500 0.900
55 1.000 1.000 1.500 0.900
56 1.350 1.350 1.500 0.900
57 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
58 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
59 1.000 1.000 1.500
60 1.350 1.350 1.500
61 1.000 1.000 1.050 1.500
62 1.350 1.350 1.050 1.500
63 1.000 1.000 1.500 0.900
64 1.350 1.350 1.500 0.900
65 1.000 1.000 1.500 0.900
66 1.350 1.350 1.500 0.900
67 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
68 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
69 1.000 1.000 1.500
70 1.350 1.350 1.500
71 1.000 1.000 1.050 1.500
72 1.350 1.350 1.050 1.500
73 1.000 1.000 1.500 0.900
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
74 1.350 1.350 1.500 0.900
75 1.000 1.000 1.500 0.900
76 1.350 1.350 1.500 0.900
77 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
78 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
79 1.000 1.000 1.500
80 1.350 1.350 1.500
81 1.000 1.000 1.050 1.500
82 1.350 1.350 1.050 1.500
83 1.000 1.000 1.500 0.900
84 1.350 1.350 1.500 0.900
85 1.000 1.000 1.500 0.900
86 1.350 1.350 1.500 0.900
87 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
88 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
89 1.000 1.000 -0.300 -1.000
90 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000
91 1.000 1.000 0.300 -1.000
92 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000
93 1.000 1.000 -1.000 -0.300
94 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300
95 1.000 1.000 -1.000 0.300
96 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300
97 1.000 1.000 0.300 1.000
98 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000
99 1.000 1.000 -0.300 1.000
100 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000
101 1.000 1.000 1.000 0.300
102 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300
103 1.000 1.000 1.000 -0.300
104 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300
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E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600

10 1.600 1.600 1.600
11 1.000 1.000 1.120 1.600
12 1.600 1.600 1.120 1.600
13 1.000 1.000 1.600 0.960
14 1.600 1.600 1.600 0.960
15 1.000 1.000 1.600 0.960
16 1.600 1.600 1.600 0.960
17 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
18 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
19 1.000 1.000 1.600
20 1.600 1.600 1.600
21 1.000 1.000 1.120 1.600
22 1.600 1.600 1.120 1.600
23 1.000 1.000 1.600 0.960
24 1.600 1.600 1.600 0.960
25 1.000 1.000 1.600 0.960
26 1.600 1.600 1.600 0.960
27 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
28 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600
30 1.600 1.600 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.600 0.960
34 1.600 1.600 1.600 0.960
35 1.000 1.000 1.600 0.960
36 1.600 1.600 1.600 0.960
37 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
38 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
39 1.000 1.000 1.600
40 1.600 1.600 1.600
41 1.000 1.000 1.120 1.600
42 1.600 1.600 1.120 1.600
43 1.000 1.000 1.600 0.960
44 1.600 1.600 1.600 0.960
45 1.000 1.000 1.600 0.960
46 1.600 1.600 1.600 0.960
47 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
48 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
49 1.000 1.000 1.600
50 1.600 1.600 1.600
51 1.000 1.000 1.120 1.600
52 1.600 1.600 1.120 1.600
53 1.000 1.000 1.600 0.960
54 1.600 1.600 1.600 0.960
55 1.000 1.000 1.600 0.960
56 1.600 1.600 1.600 0.960
57 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
58 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
59 1.000 1.000 1.600
60 1.600 1.600 1.600
61 1.000 1.000 1.120 1.600
62 1.600 1.600 1.120 1.600
63 1.000 1.000 1.600 0.960
64 1.600 1.600 1.600 0.960
65 1.000 1.000 1.600 0.960
66 1.600 1.600 1.600 0.960
67 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
68 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
69 1.000 1.000 1.600
70 1.600 1.600 1.600
71 1.000 1.000 1.120 1.600
72 1.600 1.600 1.120 1.600
73 1.000 1.000 1.600 0.960
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
74 1.600 1.600 1.600 0.960
75 1.000 1.000 1.600 0.960
76 1.600 1.600 1.600 0.960
77 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
78 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
79 1.000 1.000 1.600
80 1.600 1.600 1.600
81 1.000 1.000 1.120 1.600
82 1.600 1.600 1.120 1.600
83 1.000 1.000 1.600 0.960
84 1.600 1.600 1.600 0.960
85 1.000 1.000 1.600 0.960
86 1.600 1.600 1.600 0.960
87 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
88 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
89 1.000 1.000 -0.300 -1.000
90 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000
91 1.000 1.000 0.300 -1.000
92 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000
93 1.000 1.000 -1.000 -0.300
94 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300
95 1.000 1.000 -1.000 0.300
96 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300
97 1.000 1.000 0.300 1.000
98 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000
99 1.000 1.000 -0.300 1.000
100 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000
101 1.000 1.000 1.000 0.300
102 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300
103 1.000 1.000 1.000 -0.300
104 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300
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E.L.U. de ruptura. Acer laminat

Llistat de dades de l'obra
Sostre fase 1 Data: 22/03/14
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1. Coeficients per a situacions persistents o transitories i sísmiques
Comb. PP CM Qa (A) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY

1 0.800 0.800
2 1.350 1.350
3 0.800 0.800 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 0.800 0.800 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 0.800 0.800 1.500

10 1.350 1.350 1.500
11 0.800 0.800 1.050 1.500
12 1.350 1.350 1.050 1.500
13 0.800 0.800 1.500 0.900
14 1.350 1.350 1.500 0.900
15 0.800 0.800 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
18 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
19 0.800 0.800 1.500
20 1.350 1.350 1.500
21 0.800 0.800 1.050 1.500
22 1.350 1.350 1.050 1.500
23 0.800 0.800 1.500 0.900
24 1.350 1.350 1.500 0.900
25 0.800 0.800 1.500 0.900
26 1.350 1.350 1.500 0.900
27 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
29 0.800 0.800 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 0.800 0.800 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 0.800 0.800 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 0.800 0.800 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.500 0.900
37 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
38 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
39 0.800 0.800 1.500
40 1.350 1.350 1.500
41 0.800 0.800 1.050 1.500
42 1.350 1.350 1.050 1.500
43 0.800 0.800 1.500 0.900
44 1.350 1.350 1.500 0.900
45 0.800 0.800 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
48 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
49 0.800 0.800 1.500
50 1.350 1.350 1.500
51 0.800 0.800 1.050 1.500
52 1.350 1.350 1.050 1.500
53 0.800 0.800 1.500 0.900
54 1.350 1.350 1.500 0.900
55 0.800 0.800 1.500 0.900
56 1.350 1.350 1.500 0.900
57 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
58 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
59 0.800 0.800 1.500
60 1.350 1.350 1.500
61 0.800 0.800 1.050 1.500
62 1.350 1.350 1.050 1.500
63 0.800 0.800 1.500 0.900
64 1.350 1.350 1.500 0.900
65 0.800 0.800 1.500 0.900
66 1.350 1.350 1.500 0.900
67 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
68 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
69 0.800 0.800 1.500
70 1.350 1.350 1.500
71 0.800 0.800 1.050 1.500
72 1.350 1.350 1.050 1.500
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
73 0.800 0.800 1.500 0.900
74 1.350 1.350 1.500 0.900
75 0.800 0.800 1.500 0.900
76 1.350 1.350 1.500 0.900
77 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
78 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
79 0.800 0.800 1.500
80 1.350 1.350 1.500
81 0.800 0.800 1.050 1.500
82 1.350 1.350 1.050 1.500
83 0.800 0.800 1.500 0.900
84 1.350 1.350 1.500 0.900
85 0.800 0.800 1.500 0.900
86 1.350 1.350 1.500 0.900
87 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
88 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
89 1.000 1.000 -0.300 -1.000
90 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000
91 1.000 1.000 0.300 -1.000
92 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000
93 1.000 1.000 -1.000 -0.300
94 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300
95 1.000 1.000 -1.000 0.300
96 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300
97 1.000 1.000 0.300 1.000
98 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000
99 1.000 1.000 -0.300 1.000
100 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000
101 1.000 1.000 1.000 0.300
102 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300
103 1.000 1.000 1.000 -0.300
104 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300

2. Coeficients per a situacions accidentals d'incendi
Comb. PP CM Qa (A) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY

1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.500
3 1.000 1.000 0.500
4 1.000 1.000 0.300 0.500
5 1.000 1.000 0.500
6 1.000 1.000 0.300 0.500
7 1.000 1.000 0.500
8 1.000 1.000 0.300 0.500
9 1.000 1.000 0.500
10 1.000 1.000 0.300 0.500
11 1.000 1.000 0.500
12 1.000 1.000 0.300 0.500
13 1.000 1.000 0.500
14 1.000 1.000 0.300 0.500
15 1.000 1.000 0.500
16 1.000 1.000 0.300 0.500
17 1.000 1.000 0.500
18 1.000 1.000 0.300 0.500
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Tensions sobre el terreny
Desplaçaments

Comb. PP CM Qa (A) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000

10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000 -1.000
38 1.000 1.000 1.000 -1.000
39 1.000 1.000 1.000 -1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
41 1.000 1.000 1.000
42 1.000 1.000 1.000 1.000
43 1.000 1.000 1.000 1.000
44 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
45 1.000 1.000 -1.000
46 1.000 1.000 1.000 -1.000
47 1.000 1.000 1.000 -1.000
48 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
49 1.000 1.000 1.000
50 1.000 1.000 1.000 1.000
51 1.000 1.000 1.000 1.000
52 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

6.- DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES
Grup Nom del grup     Planta Nom planta    Alçada Cota 

2 Sostre 1 2 Sostre 1 3.02 3.62
1 Nivell solera 1 Nivell solera 0.60 0.60
0 Fonamentació 0.00
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7.- DADES GEOMÈTRIQUES DE PILARS, PANTALLES I MURS
7.1.- Pilars
GI: grup inicial
GF: grup final
Ang: angle del pilar en graus sexagesimals
 

Dades dels pilars
Referència Coord(P.Fix) GI- GF Vinculació exterior Ang. Punt fix Cantell de recolzament
P1 (  7.77,  7.92) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60

 

8.- DIMENSIONS, COEFICIENTS D'ENCASTAMENT I COEFICIENTS DE
VINCLAMENT PER A CADA PLANTA

Pilar Planta Dimensions
(cm)

Coeficient d'encastament Coeficient de vinclament
Coeficient de rigidesa axial

Cap Peu X Y

Per a tots els pilars 
2 # 140x140x5 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 # 140x140x5 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

9.- LLISTAT DE PANYS
Tipus de forjats considerats

Nom Descripció
SEMIB 20+5 RF FORJAT DE BIGUETES DE FORMIGÓ

Cantell de revoltó: 20 cm
Gruix capa compressió: 5 cm
Intereix: 70 cm
Revoltó: De formigó
Ample del nervi: 10 cm
Volum de formigó: 0.088 m³/m²
Pes propi: 3.106 kN/m²
Increment de l'ample del nervi: 3 cm
Comprovació de fletxa: Com bigueta pretesada
Rigidesa fissurada: 50 % rigidesa bruta

10.- LLOSES I ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ
  -Tensió admisible en situacions persistents: 0.180 MPa
  -Tensió admisible en situacions accidentals: 0.270 MPa
 

11.- MATERIALS UTILITZATS
11.1.- Formigons

Element Formigó fck

(MPa) γc

Àrid

Naturalesa Mida màxima
(mm)

Tots HA-25 25 1.30 a 1.50 Quarsita 15

Llistat de dades de l'obra
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11.2.- Acers per element i posició
11.2.1.- Acers en barres

Element Acer fyk

(MPa) γs

Tots B 500 S 500 1.00 a 1.15

11.2.2.- Acers en perfils

Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic
(MPa)

Mòdul d'elasticitat
(GPa)

Acer conformat  S235 235 210
Acer laminat  S275 275 210
Acer de perns B 500 S, Ys = 1.15 (corrugat) 500 206

11.3.- Murs de fàbrica
Amb rigidesa a tallant
Mòdul de cisallament (G): 392 MPa
Mòdul d'elasticitat (E): 981 MPa
Pes específic: 14.7 kN/m³
Tensió de càlcul en compressió: 1.96 MPa
Tensió de càlcul en tracció: 0.20 MPa

11.4.- Murs de blocs de formigó
Acer barres verticals B 500 S, Ys=1.15  
Acer barres horitzontals B 500 S, Tipo Celosía 

Llistat de dades de l'obra
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1.- PÈSSIMS DE PILARS, PANTALLES I MURS
1.1.- Pilars

Resum de les comprovacions

Pilars Planta Tram
(m) Dimensió Posició

Esforços pèssims
Pèssima Aprof.

(%) Estat
Naturalesa N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
P1

Sostre 1 0.60/3.62 # 140x140x5
Peu G, V 33.7 0.0 -2.4 -1.4 0.1 NMYMZ 12.9 Compleix
Peu G, V 36.0 -10.7 0.0 0.0 6.2 NMYMZ 35.1 Compleix
Peu G, Q, V 46.9 -6.4 0.0 0.0 3.8 NMYMZ 25.6 Compleix

Nivell solera 0.00/0.60 # 140x140x5

Peu G, V 36.1 29.8 0.0 0.0 -67.4 NMYMZ 88.5 Compleix
Peu G, V 32.4 -0.1 -6.8 -15.3 0.1 NMYMZ 24.0 Compleix
Peu G, V 30.2 -30.0 0.0 0.0 67.6 NMYMZ 88.1 Compleix
Peu G, Q, V 47.0 17.8 0.0 0.0 -40.4 NMYMZ 56.7 Compleix

Notes:
NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats

Esforços i armats de pilars, pantalles i murs
Sostre fase 1 Data: 22/03/14
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1.- DADES GENERALS
Norma de formigó: CTE DB SI - Annex C: Resistència al foc de les estructures de formigó armat.
Norma d'acer: CTE DB SI - Annex D: Resistència al foc dels elements d'acer.

Referències:
- R. req.: resistència requerida, període de temps durant el qual un element estructural ha de mantenir la
seva capacitat portant, expressat en minuts.
- F. Comp.: indica si el forjat té funció de compartició.
- am: distància equivalent a l'eix de les armadures (CTE DB SI - Annex C - Fórmula C.1).
- amín: distància mínima equivalent a l'eix exigida per la norma per a cada tipus d'element estructural.
- b: menor dimensió de la secció transversal.
- bmín: valor mínimo de la menor dimensió exigit per la norma.
- h: espessor de llosa o capa de compressió.
- hmín: espessor mínim para llosa o capa de compressió exigit per la norma.
- Rev. mín. nec.: espessor de revestiment mínim necessari.
- Paviment mín. nec.: espessor de enrajolat incombustible mínim necessari.
- Aprof.: aprofitament màxim del perfil metàl·lic sota les combinacions de foc.

Comprovacions:
Generals:

- Distància equivalent a l'eix: am ≥ amín (s'indica el gruix de revestiment necessari per a complir aquesta
condició quan sigui necessari).
- Dimensió mínima: b ≥ bmín.
- Compartimentació: h ≥ hmín (s'indica l'espessor d'enrajolat incombustible necessari per a complir
aquesta condició quan sigui necessari).

Particulars:
- S'han realitzat les comprovacions particulars per a aquells elements estructurals en els que la norma
així ho exigeixi.

Dades per planta

Planta R. req. F. Comp.
Revestiment d'elements de formigó Revestiment d'elements metàl·lics

Inferior (forjats i bigues) Pilars i murs Pilars

Sostre 1 R 90 - Morter de guix
Sense

revestiment
ignífug

Pintura intumescent

Nivell solera - - - - -

Memòria de comprovació
Sostre fase 1 Data: 22/03/14
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2.- COMPROVACIONS
2.1.- Sostre 1
2.1.1.- Elements de formigó armat

Sostre 1 - Bigues R 90

Pòrtic Tram Dimensions
(mm)

bmín

(mm)
am

(mm)
amín

(mm)

Rev. mín. nec.
M. Guix(1)

(mm)
Estat

1 1 150x250 N.P. 39 25 --- Compleix
2 1 150x250 N.P. 39 25 --- Compleix
3 1 150x250 N.P. 39 25 --- Compleix
4 1 150x250 N.P. 39 25 --- Compleix
5 1 150x250 N.P. 39 25 --- Compleix
6 1 150x250 N.P. 39 25 --- Compleix
7 1 150x250 N.P. 39 25 --- Compleix
8 1 150x250 N.P. 39 25 --- Compleix
9 1 300x250 N.P. 39 25 --- Compleix

10
1 400x250 N.P. 42 25 --- Compleix
2 400x250 150 38 25 --- Compleix
3 400x250 N.P. 42 25 --- Compleix

11 P1-> 300x250 N.P. 38 25 --- Compleix
12 1 150x250 N.P. 39 25 --- Compleix
13 1 150x250 N.P. 39 25 --- Compleix
14 1 150x250 N.P. 39 25 --- Compleix
15 1 150x250 N.P. 39 25 --- Compleix
16 1 150x250 N.P. 39 25 --- Compleix
17 P1-> 300x250 N.P. 40 25 --- Compleix
18 1 200x250 N.P. 39 25 --- Compleix
19 1 200x250 N.P. 39 25 --- Compleix
20 1 200x250 N.P. 39 25 --- Compleix
21 1 200x250 N.P. 39 25 --- Compleix

Notes:
(1) Morter de guix
N.P.: No procedeix.

Sostre 1 - Bigues exposades en totes les seves cares R 90

Pòrtic Tram Dimensions
(mm)

hmín

(mm)
Àrea
(mm²)

2(bmín)²
(mm²) Estat

10 2 400x250 150 100000 45000 Compleix

Sostre 1 - Lloses massisses R 90

Pany Cantell
(mm)

am

(mm)
amín

(mm)

Rev. mín. nec.
M. Guix(1)

(mm)
Estat

L1 i L4 150 30 25 --- Compleix
L2 i L3 250 30 25 --- Compleix
Notes:

(1) Morter de guix

Memòria de comprovació
Sostre fase 1 Data: 22/03/14
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Sostre 1 - Forjat de biguetes R 90

Pany Forjat am

(mm)
amín

(mm)

Rev. mín. nec.
M. Guix(1)

(mm)
Estat

TOTS SEMIB 20+5 RF 30 25 10 Compleix
Notes:

(1) Morter de guix. Es recomana que la seva disposició en obra es realitzi per projecció (Article
C.2.4-2 CTE DB SI).

2.1.2.- Elements metàlics

Sostre 1 - Pilars R 90

Refs. Perfil
Temperatura 

perfil
(°C)

Aprof.
Rev. mín. nec.

Pint. intumescent(1)

(mm)
Estat

P1 # 140x140x5 667.5 49.65% 1.8 Compleix
Notes:

(1) Pintura intumescent

Memòria de comprovació
Sostre fase 1 Data: 22/03/14
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1.- SISME 

Norma utilitzada: NCSE-02
Norma de Construcció Sismorresistent NCSE-02

Mètode de càlcul: Anàlisi mitjançant espectres de resposta (NCSE-02, 3.6.2)

1.1.- Dades generals de sisme
Caracterització de l'emplaçament
ab: Acceleració bàsica (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  ab : 0.090 g
K: Coeficient de contribució (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  K : 1.00
Tipus de sòl (NCSE-02, 2.4): Tipus II

Sistema estructural
Ductilitat (NCSE-02, Taula 3.1): Sense ductilitat
Ω: Esmorteïment (NCSE-02, Taula 3.1)  Ω : 6.00 %

Tipus de construcció (NCSE-02, 2.2): Construccions d'importància normal

Paràmetres de càlcul
Nombre de modes de vibració que intervenen a l'anàlisi: Segons norma
Fracció de sobrecàrrega d'ús  : 0.60
Fracció de sobrecàrrega de neu  : 0.50
No es realitza l'anàlisi dels efectes de 2n ordre

Criteri d'armats a aplicar per ductilitat: Cap

Direccions d'anàlisis
Acció sísmica segons X
Acció sísmica segons Y

Eix X

E
ix

 Y

Projecció en planta de l'obra

Justificació de l'acció sísmica
Sostre fase 1 Data: 22/03/14
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1.2.- Espectre de càlcul
1.2.1.- Espectre elàstic d'acceleracions

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

Coef.Amplificació (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Període  (s)

Coef.Amplificació:

On:

és l'espectre normalitzat de resposta elàstica.

El valor màxim de les ordenades espectrals és 0.218 g.

NCSE-02 (2.2, 2.3 i 2.4)

Paràmetres necessaris per a la definició de l'espectre

ac: Acceleració sísmica de càlcul (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.094 g

ab: Acceleració bàsica (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  ab : 0.090 g
ρ: Coeficient adimensional de risc  ρ : 1.00

Tipus de construcció: Construccions d'importància normal
S: Coeficient d'amplificació del terreny (NCSE-02, 2.2)  S : 1.04

C: Coeficient del terreny (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30
Tipus de sòl (NCSE-02, 2.4): Tipus II

ab: Acceleració bàsica (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  ab : 0.090 g
ρ: Coeficient adimensional de risc  ρ : 1.00

ν: Coeficient depenent de l'amortiment (NCSE-02, 2.5)  ν : 0.93

Ω: Esmorteïment (NCSE-02, Taula 3.1)  Ω : 6.00 %
TA: Període característic de l'espectre (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.13 s

K: Coeficient de contribució (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  K : 1.00
C: Coeficient del terreny (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30

Tipus de sòl (NCSE-02, 2.4): Tipus II

TB: Període característic de l'espectre (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.52 s

Justificació de l'acció sísmica
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K: Coeficient de contribució (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  K : 1.00
C: Coeficient del terreny (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30

Tipus de sòl (NCSE-02, 2.4): Tipus II

1.2.2.- Espectre de disseny d'acceleracions
L'espectre de disseny sísmic s'obté reduint l'espectre elàstic pel coeficient (µ) corresponent
a cada direcció d'anàlisi.

β: Coeficient de resposta  β : 0.93

ν: Coeficient depenent de l'amortiment (NCSE-02, 2.5)  ν : 0.93

Ω: Esmorteïment (NCSE-02, Taula 3.1)  Ω : 6.00 %
µ: Coeficient de comportament per ductilitat (NCSE-02, 3.7.3.1)  µ : 1.00

Ductilitat (NCSE-02, Taula 3.1): Sense ductilitat
ac: Acceleració sísmica de càlcul (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.094 g
K: Coeficient de contribució (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  K : 1.00
C: Coeficient del terreny (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30
TA: Període característic de l'espectre (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.13 s
TB: Període característic de l'espectre (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.52 s

NCSE-02 (3.6.2.2)
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1.3.- Coeficients de participació

Mode T Lx Ly Lgz Mx My Hipòtesi X(1) Hipòtesi Y(1)

Mode 1 0.897 0.0092 0.0573 0.9983 0.1 % 3.03 %
R = 1
A = 1.238 m/s²
D = 25.2144 mm

R = 1
A = 1.238 m/s²
D = 25.2144 mm

Mode 2 0.802 0.0316 0.1162 0.9927 0 % 0.03 %
R = 1
A = 1.385 m/s²
D = 22.5936 mm

R = 1
A = 1.385 m/s²
D = 22.5936 mm

Mode 3 0.786 0.1001 0.0355 0.9943 0.25 % 0.02 %
R = 1
A = 1.415 m/s²
D = 22.1514 mm

R = 1
A = 1.415 m/s²
D = 22.1514 mm

Mode 4 0.769 0.4723 0.0119 0.8814 0.43 % 0 %
R = 1
A = 1.446 m/s²
D = 21.6651 mm

R = 1
A = 1.446 m/s²
D = 21.6651 mm

Mode 5 0.765 0.0563 0.0538 0.997 0.54 % 0.37 %
R = 1
A = 1.454 m/s²
D = 21.5322 mm

R = 1
A = 1.454 m/s²
D = 21.5322 mm

Mode 6 0.750 0.1604 0.0232 0.9868 0.68 % 0.01 %
R = 1
A = 1.481 m/s²
D = 21.0892 mm

R = 1
A = 1.481 m/s²
D = 21.0892 mm

Mode 7 0.735 0.243 0.0811 0.9666 2.39 % 0.2 %
R = 1
A = 1.512 m/s²
D = 20.6844 mm

R = 1
A = 1.512 m/s²
D = 20.6844 mm

Mode 8 0.732 0.0364 0.0844 0.9958 0.65 % 2.63 %
R = 1
A = 1.517 m/s²
D = 20.6195 mm

R = 1
A = 1.517 m/s²
D = 20.6195 mm

Mode 9 0.713 0.0357 0.0534 0.9979 1.16 % 1.96 %
R = 1
A = 1.56 m/s²
D = 20.1026 mm

R = 1
A = 1.56 m/s²
D = 20.1026 mm

Mode 10 0.702 0.441 0.0525 0.896 1.89 % 0.02 %
R = 1
A = 1.585 m/s²
D = 19.7931 mm

R = 1
A = 1.585 m/s²
D = 19.7931 mm

Mode 11 0.698 0.068 0.0469 0.9966 3.41 % 1.23 %
R = 1
A = 1.593 m/s²
D = 19.6841 mm

R = 1
A = 1.593 m/s²
D = 19.6841 mm
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Mode T Lx Ly Lgz Mx My Hipòtesi X(1) Hipòtesi Y(1)

Mode 12 0.678 0.0939 0.2539 0.9627 0.02 % 0.12 %
R = 1
A = 1.639 m/s²
D = 19.0768 mm

R = 1
A = 1.639 m/s²
D = 19.0768 mm

Mode 13 0.676 0.2689 0.3647 0.8915 0.06 % 0.09 %
R = 1
A = 1.643 m/s²
D = 19.0188 mm

R = 1
A = 1.643 m/s²
D = 19.0188 mm

Mode 14 0.663 0.0867 0.064 0.9942 2.98 % 1.23 %
R = 1
A = 1.676 m/s²
D = 18.6518 mm

R = 1
A = 1.676 m/s²
D = 18.6518 mm

Mode 15 0.640 0.0372 0.1478 0.9883 0.18 % 2.12 %
R = 1
A = 1.739 m/s²
D = 18.062 mm

R = 1
A = 1.739 m/s²
D = 18.062 mm

Mode 16 0.220 0.9821 0.0004 0.1883 9.66 % 0 %
R = 1
A = 2.134 m/s²
D = 2.62141 mm

R = 1
A = 2.134 m/s²
D = 2.62141 mm

Mode 17 0.126 0.199 0.1477 0.9688 1.16 % 0.48 %
R = 1
A = 2.095 m/s²
D = 0.84089 mm

R = 1
A = 2.095 m/s²
D = 0.84089 mm

Mode 18 0.059 0.0007 0.0031 1 0 % 0 %
R = 1
A = 1.467 m/s²
D = 0.12786 mm

R = 1
A = 1.467 m/s²
D = 0.12786 mm

Mode 19 0.007 0.0003 0.0733 0.9973 0 % 6.95 %
R = 1
A = 0.985 m/s²
D = 0.00126 mm

R = 1
A = 0.985 m/s²
D = 0.00126 mm

Mode 20 0.007 0.0024 0.1339 0.991 0 % 9.88 %
R = 1
A = 0.985 m/s²
D = 0.00125 mm

R = 1
A = 0.985 m/s²
D = 0.00125 mm

Mode 21 0.007 0.0023 0.18 0.9837 0 % 3.03 %
R = 1
A = 0.984 m/s²
D = 0.00122 mm

R = 1
A = 0.984 m/s²
D = 0.00122 mm

Mode 22 0.007 0.0012 0.0768 0.997 0 % 7.87 %
R = 1
A = 0.983 m/s²
D = 0.00119 mm

R = 1
A = 0.983 m/s²
D = 0.00119 mm

Mode 23 0.007 0.0028 0.1786 0.9839 0 % 3.27 %
R = 1
A = 0.982 m/s²
D = 0.00115 mm

R = 1
A = 0.982 m/s²
D = 0.00115 mm

Mode 24 0.007 0.0019 0.1895 0.9819 0 % 8.61 %
R = 1
A = 0.982 m/s²
D = 0.00115 mm

R = 1
A = 0.982 m/s²
D = 0.00115 mm

Mode 25 0.007 0.0026 0.0736 0.9973 0.01 % 4.99 %
R = 1
A = 0.981 m/s²
D = 0.00113 mm

R = 1
A = 0.981 m/s²
D = 0.00113 mm

Mode 26 0.006 0.3183 0.0761 0.9449 6.39 % 0.28 %
R = 1
A = 0.976 m/s²
D = 0.00094 mm

R = 1
A = 0.976 m/s²
D = 0.00094 mm

Mode 27 0.007 0.0047 0.1956 0.9807 0.01 % 8.84 %
R = 1
A = 0.98 m/s²
D = 0.00109 mm

R = 1
A = 0.98 m/s²
D = 0.00109 mm

Mode 28 0.006 0.2737 0.0203 0.9616 7.82 % 0.03 %
R = 1
A = 0.971 m/s²
D = 0.00078 mm

R = 1
A = 0.971 m/s²
D = 0.00078 mm

Mode 29 0.005 0.0663 0.0691 0.9954 2.2 % 1.81 %
R = 1
A = 0.968 m/s²
D = 0.00069 mm

R = 1
A = 0.968 m/s²
D = 0.00069 mm
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Mode T Lx Ly Lgz Mx My Hipòtesi X(1) Hipòtesi Y(1)

Mode 30 0.005 0.1062 0.0765 0.9914 2.63 % 1.03 %
R = 1
A = 0.964 m/s²
D = 0.00058 mm

R = 1
A = 0.964 m/s²
D = 0.00058 mm

Mode 31 0.005 0.009 0.0605 0.9981 0.11 % 3.7 %
R = 1
A = 0.968 m/s²
D = 0.0007 mm

R = 1
A = 0.968 m/s²
D = 0.0007 mm

Mode 32 0.005 0.9036 0.0887 0.419 4.89 % 0.04 %
R = 1
A = 0.967 m/s²
D = 0.00066 mm

R = 1
A = 0.967 m/s²
D = 0.00066 mm

Mode 33 0.005 0.1518 0.109 0.9824 3.07 % 1.2 %
R = 1
A = 0.964 m/s²
D = 0.00058 mm

R = 1
A = 0.964 m/s²
D = 0.00058 mm

Mode 34 0.005 0.0027 0.5155 0.8569 0 % 14.21 %
R = 1
A = 0.96 m/s²
D = 0.0005 mm

R = 1
A = 0.96 m/s²
D = 0.0005 mm

Mode 35 0.004 0.1686 0.0584 0.984 0 % 0 %
R = 1
A = 0.958 m/s²
D = 0.00044 mm

R = 1
A = 0.958 m/s²
D = 0.00044 mm

Mode 36 0.004 0.0374 0.1654 0.9855 0.3 % 4.51 %
R = 1
A = 0.954 m/s²
D = 0.00035 mm

R = 1
A = 0.954 m/s²
D = 0.00035 mm

Mode 37 0.004 0.9777 0.0048 0.2101 8.77 % 0 %
R = 1
A = 0.952 m/s²
D = 0.00032 mm

R = 1
A = 0.952 m/s²
D = 0.00032 mm

Mode 38 0.004 0.0011 0.0009 1 0 % 0 %
R = 1
A = 0.951 m/s²
D = 0.0003 mm

R = 1
A = 0.951 m/s²
D = 0.0003 mm

Mode 39 0.003 0.1566 0.0299 0.9872 4.16 % 0.11 %
R = 1
A = 0.95 m/s²
D = 0.00027 mm

R = 1
A = 0.95 m/s²
D = 0.00027 mm

Mode 40 0.003 0.2029 0.0024 0.9792 0.23 % 0 %
R = 1
A = 0.949 m/s²
D = 0.00027 mm

R = 1
A = 0.949 m/s²
D = 0.00027 mm

Mode 41 0.003 0.2297 0.0027 0.9733 13 % 0 %
R = 1
A = 0.949 m/s²
D = 0.00027 mm

R = 1
A = 0.949 m/s²
D = 0.00027 mm

Mode 42 0.003 0.0368 0.0682 0.997 0.87 % 2.27 %
R = 1
A = 0.949 m/s²
D = 0.00026 mm

R = 1
A = 0.949 m/s²
D = 0.00026 mm

Mode 43 0.003 0.3243 0.1754 0.9295 3.91 % 0.87 %
R = 1
A = 0.949 m/s²
D = 0.00026 mm

R = 1
A = 0.949 m/s²
D = 0.00026 mm

Mode 44 0.003 0.6341 0.2189 0.7416 0.04 % 0 %
R = 1
A = 0.949 m/s²
D = 0.00025 mm

R = 1
A = 0.949 m/s²
D = 0.00025 mm

Mode 45 0.003 0.2459 0.0023 0.9693 6.82 % 0 %
R = 1
A = 0.948 m/s²
D = 0.00025 mm

R = 1
A = 0.948 m/s²
D = 0.00025 mm

Total 90.79 % 97.04 %

T: Periode de vibració en segons.
Lx, Ly: Coeficients de participació normalitzats en cada direcció de l'anàlisi.
Lgz: Coeficient de participació normalitzat corresponent al grau de llibertat rotacional.
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Mx, My: Percentatge de massa desplaçada per cada mode en cada direcció de l'anàlisi.
R: Relació entre l'acceleració de càlcul utilitzant la ductilitat assignada a l'estructura i l'acceleració de càlcul
obtinguda sense ductilitat.
A: Acceleració de càlcul, incloent la ductilitat.
D: Coeficient del mode. Equival al desplaçament màxim del grau de llibertat dinàmic.

Representació dels períodes modals
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1.4.- Centre de masses, centre de rigidesa i excentricitats de cada planta

Planta c.d.m.
(m)

c.d.r.
(m)

eX

(m)
eY

(m)
Sostre 1 (24.53, 10.38) (7.77, 7.93) 16.77 2.46

Nivell solera (24.60, 10.70) (-, -) - -

c.d.m.: Coordenades del centre de masses de la planta (X,Y)
c.d.r.: Coordenades del centre de rigidesa de la planta (X,Y)
eX: Excentricitat del centre de masses respecte al centre de rigidesa (X)
eY: Excentricitat del centre de masses respecte al centre de rigidesa (Y)

Representació gràfica del centre de masses i del centre de rigidesa per planta
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1.- DISTRIBUCIÓ DE FASES
La distribució de les fases s'ha realitzat de manera que la càrrega està el més equilibrada possible.

CPM-1

Planta Esquema Pcalc [W]
Potència Elèctrica [W]

R S T

0 CPM-1 - 18948.8 - -

0 Quadre individual 1 18948.8 18948.8 - -

Quadre individual 1

Nº de circuit Tipus de circuit Recinte
Potència Elèctrica [W]

R S T

C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 420.0 - -

C2 (preses) C2 (preses) - 2900.0 - -

C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1500.0 - -

C13 (enllumenat d'emergència) C13 (enllumenat d'emergència) - 140.4 - -

C12 (bany i auxiliar de cuina) C12 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - -

C6(2) (il·luminació) C6(2) (il·luminació) - 2308.4 - -

C12(2) (bany i auxiliar de cuina) C12(2) (bany i auxiliar de cuina) - 1300.0 - -

C6(3) (il·luminació) C6(3) (il·luminació) - 4635.0 - -

C8 (Recuperador calor
Bomba calor Vitocal 200-S

Bomba de circulació (retorn A.C.S.))

C8 (Recuperador calor
Bomba calor Vitocal 200-S

Bomba de circulació (retorn A.C.S.))
- 5550.0 - -

C4 (Vitocal 161-A) C4 (Vitocal 161-A) - 3400.0 - -

C11(4) (Climatització) C11(4) (Climatització) - 325.0 - -

2.- CÀLCULS
Els resultats obtinguts es resumeixen en les següents taules:

Derivacions individuals

Dades de càlcul

Planta Esquema Pcalc

(kW)
Longitud

(m)
Línia Ic

(A)
I'z
(A)

c.d.t
(%)

c.d.tac

(%)

0 Quadre individual 1 18.95 138.20 SZ1-K (AS+) 2x50+1G25 82.39 224.80 3.73 3.73

Descripció de les instal·lacions

Esquema Línia Tipus de instal·lació Iz

(A)
Fcagrup

Rinc

(%)
I'z
(A)

Quadre individual 1 SZ1-K (AS+) 2x50+1G25 Tub enterrat D=90 mm 224.80 1.00 - 224.80

Sobrecàrrega i curtcircuit

Esquema Línia
Ic

(A)

Proteccions
Fusible

(A)

I2

(A)
Iz

(A)
Icu

(kA)
Iccc

(kA)
Iccp

(kA)
ticcp

(s)
tficcp

(s)
Lmax

(m)

Quadre individual 1 SZ1-K (AS+) 2x50+1G25 82.39 100 160.00 224.80 100 12.000 1.462 23.90 0.84 420.88

Instal·lació interior

Locals comercials

En la entrada de cada local comercial s'instal·la un quadre general de maniobra i protecció, que conté els
següents dispositius de protecció:

Interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els circuits, o

Resultats de càlcul
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diversos interruptors diferencials per a la protecció contra contactes indirectes de cadascun dels circuits o
grups de circuits en funció del tipus o caràcter de la instal·lació.

Interruptor automàtic de tall omnipolar, destinat a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de
cadascun dels circuits interiors.

La composició del quadre i els circuits interiors serà la següent:

Dades de càlcul de Quadre individual 1

Esquema
Pcalc

(kW)
Longitud

(m)
Línia

Ic

(A)
I'z
(A)

c.d.t
(%)

c.d.tac

(%)

Quadre individual 1  

Sub-grupo 1  

C1 (il·luminació) 0.42 72.07 RZ1-K (AS) 3G6 1.83 53.00 0.17 3.90

C2 (preses) 3.45 293.99 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 2.46 6.19

C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 91.20 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 2.38 6.11

C13 (enllumenat d'emergència) 0.14 165.34 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.61 15.00 0.18 3.91

Sub-grupo 2  

C12 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 27.09 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 0.98 4.71

C6(2) (il·luminació) 2.31 147.32 ES07Z1-K (AS) 3G6 10.04 36.00 0.71 4.44

C12(2) (bany i auxiliar de cuina) 3.45 62.06 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 2.65 6.38

C6(3) (il·luminació) 4.64 451.58 ES07Z1-K (AS) 3G16 20.15 66.00 0.59 4.31

Sub-grupo 3  

C8 (Recuperador calor+Bomba calor Vitocal 200-S+Bomba de circulació (retorn A.C.S.)) 5.55 45.90 RZ1-K (AS) 3G6 24.14 46.00 0.75 4.48

C4 (Vitocal 161-A) 3.40 15.94 RZ1-K (AS) 3G6 14.78 53.00 0.58 4.31

C11(4) (Climatització) 0.33 32.20 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.66 15.00 0.07 3.80

Descripció de les instal·lacions

Esquema Línia Tipus de instal·lació
Iz

(A)
Fcagrup

Rinc

(%)
I'z
(A)

C1 (il·luminació) RZ1-K (AS) 3G6
Tub enterrat D=50

mm
53.00 1.00 - 53.00

C2 (preses) ES07Z1-K (AS) 3G2.5
Tub encastat, en una
paret de maçoneria

D=20 mm
21.00 1.00 - 21.00

C5 (bany i auxiliar de cuina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5
Tub encastat, en una
paret de maçoneria

D=20 mm
21.00 1.00 - 21.00

C13 (enllumenat d'emergència) ES07Z1-K (AS) 3G1.5
Tub encastat, en una
paret de maçoneria

D=16 mm
15.00 1.00 - 15.00

C12 (bany i auxiliar de cuina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5
Tub encastat, en una
paret de maçoneria

D=20 mm
21.00 1.00 - 21.00

C6(2) (il·luminació) ES07Z1-K (AS) 3G6
Tub encastat, en una
paret de maçoneria

D=25 mm
36.00 1.00 - 36.00

C12(2) (bany i auxiliar de cuina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5
Tub encastat, en una
paret de maçoneria

D=20 mm
21.00 1.00 - 21.00

C6(3) (il·luminació) ES07Z1-K (AS) 3G16
Tub encastat, en una
paret de maçoneria

D=32 mm
66.00 1.00 - 66.00

C8 (Recuperador calor+Bomba calor Vitocal 200-S+Bomba de circulació (retorn A.C.S.)) RZ1-K (AS) 3G6
Tub enterrat D=50

mm
53.00 1.00 - 53.00

  
Tub encastat, en una
paret de maçoneria

D=25 mm
46.00 1.00 - 46.00

C4 (Vitocal 161-A) RZ1-K (AS) 3G6
Tub enterrat D=50

mm
53.00 1.00 - 53.00

C11(4) (Climatització) ES07Z1-K (AS) 3G1.5
Tub encastat, en una
paret de maçoneria

D=16 mm
15.00 1.00 - 15.00

Sobrecàrrega i curtcircuit 'quadre individual 1'

Esquema Línia Ic

(A)

Proteccions
ICP: In

Guard: In
Aut: In, curva

Dif: In, sens, nº polos
Telerruptor: In, nº polos

I2

(A)
Iz

(A)
Icu

(kA)
Iccc

(kA)
Iccp

(kA)
ticcc

(s)
ticcp

(s)

Quadre individual 1  IGA:      100 (bobina)
LS: Classe C(tipus II), 40 kA 1.2 kV  

Sub-grupo 1  Dif:       63,       30, 2 polos  

C1 (il·luminació) RZ1-K (AS) 3G6 1.83 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 6 2.937 0.545 0.61 2.48

C2 (preses) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 2.937 0.416 0.61 0.48

C5 (bany i auxiliar de cuina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 2.937 0.426 0.61 0.45

C13 (enllumenat d'emergència) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.61 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 6 2.937 0.250 0.61 0.48

Sub-grupo 2  Dif:      125,       30, 2 polos  

C12 (bany i auxiliar de cuina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 2.937 0.732 0.61 0.15

C6(2) (il·luminació) ES07Z1-K (AS) 3G6 10.04 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 36.00 6 2.937 0.686 0.61 1.01

C12(2) (bany i auxiliar de cuina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 2.937 0.394 0.61 0.53

C6(3) (il·luminació) ES07Z1-K (AS) 3G16 20.15 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 66.00 6 2.937 0.999 0.61 3.39

Sub-grupo 3  Dif:       63,       30, 2 polos  

C8 (Recuperador calor+Bomba calor Vitocal 200-S+Bomba de circulació (retorn A.C.S.)) RZ1-K (AS) 3G6 24.14 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 46.00 6 2.937 0.853 0.61 1.01

C4 (Vitocal 161-A) RZ1-K (AS) 3G6 14.78 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 53.00 6 2.937 0.829 0.61 1.07

Resultats de càlcul
0497_2014-01-03_Instal Data: 07/02/14

Pàgina 3
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Sobrecàrrega i curtcircuit 'quadre individual 1'

Esquema Línia Ic

(A)

Proteccions
ICP: In

Guard: In
Aut: In, curva

Dif: In, sens, nº polos
Telerruptor: In, nº polos

I2

(A)
Iz

(A)
Icu

(kA)
Iccc

(kA)
Iccp

(kA)
ticcc

(s)
ticcp

(s)

C11(4) (Climatització) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.66 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 6 2.937 0.469 0.61 0.14

Llegenda

c.d.t caiguda de tensió (%)

c.d.tac caiguda de tensió acumulada (%)

Ic intensitat de càlcul del circuit (A)

Iz
intensitat màxima admissible del conductor
en les condicions d'instal·lació (A)

Fcagrup factor de correcció per agrupament

Rinc

percentatge de reducció de la intensitat
admissible per conductor en zona de risc
d'incendi o explosió (%)

I'z
intensitat màxima admissible corregida del
conductor en les condicions d'instal·lació (A)

I2 intensitat de funcionament de la protecció (A)

Icu poder de tall de la protecció (kA)

Iccc
intensitat de curtcircuit a l'inici de la línia
(kA)

Iccp
intensitat de curtcircuit al final de la línia
(kA)

Lmax
longitud màxima de la línia protegida pel
fusible a curtcircuit (A)

Pcalc potència de càlcul (kW)

ticcc
temps que el conductor suporta la intensitat
de curtcircuit a l'inici de la línia (s)

ticcp
temps que el conductor suporta la intensitat
de curtcircuit al final de la línia (s)

tficcp
temps de fusió del fusible per a la intensitat
de curtcircuit (s)

Resultats de càlcul
0497_2014-01-03_Instal Data: 07/02/14

Pàgina 4
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DECRET 89/2010 

REAL DECRETO 105/2008 

Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0 2 0

grava i sorra solta 440 1,7 748

argiles 0 2,1 0

terra vegetal 225 1,7 382,5

pedraplé 0 1,8 0

terres contaminades 170503 0 1,8 0

altres 0 1 0

665 m3
1130,5 t 798 m3

si no si

   Superfície construïda 443 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,086 38,071 0,090 39,705

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 16,239 0,041 18,043

formigó 170101 0,036 16,164 0,026 11,546

petris barrejats 170107 0,008 3,484 0,012 5,231

guixos 170802 0,004 1,741 0,010 4,309

altres 0,001 0,443 0,001 0,576

   embalatges 0,004 1,891 0,029 12,646

fustes 170201 0,001 0,535 0,005 1,995

plàstics 170203 0,002 0,700 0,010 4,590

paper i cartró 170904 0,001 0,368 0,012 5,264

metalls 170407 0,001 0,288 0,002 0,797

0,090 39,96 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 5,77 m3 m3 m3

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus
quantitats

pel qual 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 

0

0

0

reutilització

altra obra

   Residus de construcció totals 

fonaments/estructura   

 abocador

    Volum aparent    Densitat real

270

18,56

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls 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

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0

    Pes 

1,79
0,29

528

0

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :
Camí de Santa Brígida
Amer

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS CAMP DE FUTBOLMUNICIPAL D'AMER

La Selva

2,13
0,29

Total residu edificació 

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

0,66

52,35

tancaments   acabats 

0,221,27 0,98
3,67

4,31

24,4922,10

0,240,22

m3

0,88
1,55

9,79
1,71
3,18
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-
si
si
-
-
-

si
si
-
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum  
 m3  (+20%)

terra vegetal 270
graves/ sorres/ pedraplé 528
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0
Total 798

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 16,16

Maons, teules i ceràmics 40 16,24

Metalls 2 0,29

Fusta 1 0,54

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 0,70

Paper i cartró 0,5 0,37

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

tipus de residu

no especial

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

0,00

a la mateixa obra a altra autoritzada

4.-

cal separar 

no

0,00 0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

gestió dins obra

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 de ...

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-
6.-

Terres

6.-

GESTIÓ (obra)

Reutilizació

minimització

MINIMITZACIÓ

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

5.-

no

no especial

inert

R.D. 105/2008

4.-

no especial

inert

no especial

* Dins dels 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

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. 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.

0,00 0,00

270,00

0,00
0,00

0,00
528,00 0,00

0,00

528,00 0,00 270,00

si

no

si

0,00

projecte*

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                                                                          

no especial

especial

no

no

no
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 Per portar a l'abocador
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si
-
si

tipus de residu
Runes

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 al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per 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 270,00
Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 15,59
Maons, teules i ceràmics 24,36
Petris barrejats 7,06

Metalls 1,08
Fusta 2,69
Vidres inapreciable
Plàstics 6,20
Paper i cartró 7,11
Guixos i altres no especials 6,59

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

codi del gestor
POL. IND. 5 PARATGE L'ALSINA, PARC. 23 

277,35
422,46El pes dels residus és de :

4.451,13

El volum de residus aparent  és de :

-

- 100

85,28

233,80

4451,13El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

pressupost

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Compactadores

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

0

1471,79

100

2583,08 396,26

-

Matxucadora de petris

7289,77

Casetes d'emmagatzematge

- 100

100

-

runa brutaruna neta

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

gestor

Costos*

Classificació       

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

16,15

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta 

Valoritzador / Abocador          Transport         

*** 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 1000 euros.)

28,43

--
40,39
0,00

-
-100

-
74,35

gestió fora obra

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

- 100

2432,43

-

97,43121,79

 Instal·lacions de valorització

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

E-1274.11
adreça

DIPÒSIT CONTROLAT BRUNYOLA

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

105,92

24,78

6837,84 1350,00

-

- 0,00

-

-

El pressupost de la gestió de residus és de :

292,30
100

-
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat
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-

2

9

unitats - -

si
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
-
-

Obra nova

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

documentació gràfica
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig,
separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

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.

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
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Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

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 pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
plec de condicions

5 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  O

br
a

 N
ov

a
   

   
  O

fic
in

a
 C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

a
ta

lu
ny

a
   

 o
ct

ub
re

 d
e 

20
10

. V
4 

   
( F

on
t: 

G
ui

a
 d

'a
pl

ic
a

ci
ó 

d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
a

m
a

 L
IF

E-
 IT

EC
 )

tècniques

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.
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Total excavació 1.130,50 tones tones
Total construcció 39,96 tones % tones

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 382,5 tones 11 euros

Residus de construcció * 31,97 tones 11 euros

tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

Obra nova

L'Ajuntament d'/de Amer

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació de 
residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i les 
noves dades es faran arribar a :

382,50
31,97

FIANÇA

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

20,00

fiança
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euros/ tona

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 de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió inicial del Estudi Percentatge de 
reducció per 
minimització

Previsió final del Estudi

4207,50

Total fiança 4.559,17

414PES TOTAL DELS RESIDUS

351,67euros/ tona

286



Anotacions:

El plec de condicions que s'adjunta té la finalitat d'establir els criteris bàsics pel desenvolupament del projecte de control, a fí de complir el decret 
375/88 d'1 de setembre de 1988 publicat en el DOG amb data 28/12/88 i desenvolupat en l'Ordre de 13 de setembre de 1989.

- L'arquitecte autor del projecte d'execució d'obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin 
necessaris per a la correcta execució de l'obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en 
qualsevol cas tots aquells que l'arquitecte consideri precisos per la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control més 
estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d'assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o 
l'aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.

- L'arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d'obres elaborarà dintre de les prescripcions contingudes al projecte d'execució un 
programa de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement al promotor.

En el programa de control de qualitat s'hauran d'especificar els components de l'obra que cal controlar, les classes d'assaigs, anàlisis i proves, el 
moment oportú de fer-los i l'avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor.

Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del contingut del projecte.

- Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin 
directament en l'obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en que es produeixi el seu acreditament.

El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposisició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de ...... dies des del moment en 
que es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li 
corresponguin per tal d'aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i demés persones contractades a l'efecte.

El retard en la realització de les obre motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclussiu del promotor/propietari, i en cap cas 
imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part dels treballs d'execució si considera que la seva realització 
sense disposar de les actes de resultats pot comprometre la qualitat de l'obra executada.

- El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control de qualitat, restant 
facultat el propietari per rescindir el contracte en cas d'incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.

JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT DECRET 375/88
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Nota informativa
Aquestes fitxes formen part del plec de condicions tècniques, i ajuden a compliment del D-375 de control de qualitat.Es pot omplir directament a l’ordinador.Per  omplir cada camp feu clic a la zona on voleu entrar les dades.Aquesta nota s’imprimeix independentment del formulari.El document imprès directament no és vàlid sense el visat dels col·legis professionals.*** Per tancar aquesta nota feu clic a la barra groga



La presa de mostres es realitzarà segons UNE 7236:71

Anotacions:

L'aigua que s'utilitzarà en l'elaboració del formigó haurà d'estar sancionada per la pràctica. En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els 
assaigs pertinents, segons s'indica a l'article 81.2 de la EHE.

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris 
per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es justificarà, per part del constructor, que l'aigua utilitzada cumpleix les condicions exigides en l'article 81.2 de la EHE (mitjançant assaigs de 
laboratori), o bé justificarà especialment que no altera perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons s'indica a 
l'article 81.2 de la EHE.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia 
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats a l'article 27 i 81.2.3 de la EHE:
- Determinació del PH (UNE 7234:71)
- Determinació de substàncies solubles (UNE 7130:58)
- Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131:58)
- Determinació de l'ió-clor (UNE 7178:60)
- Determinació d'hidrats de carboni (UNE 7132:58)
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235:71)

AIGUA PER PASTAR.
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Anotacions:

L'àrid que s'utilitzarà en l'elaboració del formigó tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 
És a dir:

Tamany màxim/mínim de l'àrid:

- Quan no hi hagi experiència prèvia d'ús es realitzaran assaigs d'identificació en laboratori, segons s'indica a l'article 28.3 de la EHE.
- Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent.

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris 
per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mintjançant la comprovació de l'albarà.Cada càrrega d'àrid anirà 
acompanyada per una fulla de subministrament que estarà en tot moment a disposició de la Direcció de la Obra i que figuri com a mínim les dades 
especificades en 28.4 de la EHE.
- Es justificarà, per part del constructor, que l'àrid utilitzat cumpleix les condicions exigides en els apartats 28.2 i 28.3 de la EHE (mitjançant assaigs 
de laboratori o experiència prèvia) o bé justificarà especialment que no altera especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg 
termini, segons s'indica a l'article 28 de la EHE.
- En el cas d'utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni compostos ferrosos, segons s'indica a l'article 
28.1de la EHE.

Operatius:
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors comprovacions.

ASSAIGS DE LABORATORI
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia 
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon:
- Tamany máxim/mínim de l´àrid (UNE EN 933-2:96)(EHE,28.2)
- Coeficient de forma en graves (UNE 7238:71)(EHE,28.3.3)
- Compostos de sofre (UNE EN 1744-1:99)(EHE,28.3.1)
- Terrons d´argiles (UNE 7133:58)(EHE,28.3.1)
- Partícules toves ( UNE 7134:58)(EHE,28.3.1)
- Partícules de baix pes específic (UNE 7244:71)(EHE,28.3.1)
- Contingut de materia orgánica en sorres (UNE EN1744-1:99) (EHE,28.3.1).
- Equivalent de sorra EAV (UNE 83131:90)(EHE,28.3.1)
- Reactivitat amb l´alcalís del ciment (UNE 146507:99,UNE 146508:99)(EHE,28.3.1)
- Coeficient de fiabililitat en sorres ( UNE EN 1097-1:97)(EHE,28.3.2)
- Resistencia al desgast en graves (UNE EN 1097-2:99)(EHE,28.3.2)
- Absorció d´aigua ( UNE 83133:90, UNE 83134:90)(EHE,28.3.2)
- Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1:99)(EHE,28.3.1)
- Clorurs (UNE EN 1744-1:99)(EHE,28.3.1)
- Quantitat de fins (UNE EN 933-2:96)(EHE,28.3.3)
- Corba granulomètrica àrid fi (EHE,28.3.3)
- Index de lloses (UNE EN 933-3:97)(EHE,28.3.3)

Especificat en la fitxa de formigó

ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ
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Anotacions:

El ciment que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, 
d'acord amb els criteris indicats en el "Pliego para la recepción de cementos RC-97" i que, en resum, són els següents:

Tipus de ciment: (RC-97,art 2)

Distintiu de qualitat:

Altres característiques:

- Criteris de definició de "remesa"," lot" i "mostra": (RC-97,art 10 i 81.1.2 EHE) o a definir per l'aparellador o arquitecte tècnic.

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris 
per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà i el full de característiques, els quals 
contindran totes les dades indicades en l'article 9 de la RC-97 i l´art. 26.2 de la EHE.
- Es comprovarà la documentació de la homologació, certificat de qualitat o marca CE.

Operatius:
- Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l'arribada, segons l'article 26.1 de la EHE.
- Es comprovarà, per a cada partida, que el subministrament i la identificació es realitzi segons lo especificat en l´art. 9 de RC-97.
- En el cas de no disposar de segell oficialment homologat, es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de recepció segons RC-97 
taula 13 i referents a pèrdua al foc, residu indisoluble, principi i final d´adormiment, resistència a compressió, i estabilitat de volum.
- En el cas de disposar de segell oficialment homologat, els assaigs podran substituirse per una copia del document d´identificació del ciment, i 
resultats de l´autocontrol.
- En tot cas, es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s´indica en l´article 10 de la RC-97 i el 81.1.2 de la EHE.

ASSAIGS DE LABORATORI
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia 
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon:
- Pèrdua al foc (UNE EN 196-2:96)(RC-97))
- Residu insoluble (UNE EN 196-2:96)(RC-97)
- Principi i final d'adormiment (UNE EN 196-3:96)
- Resistència a compressió (UNE EN 198-1:96)(RC-97)
- Estabilitat de volum (UNE EN 196-3:96)(RC-97)
- Proporció de sulfats (UNE EN 196-2:96) (RC 97)
- Proporció de clorurs (UNE 80217:91)(RC-97)
- Proporció de sulfurs (UNE EN 196-2:96)(RC-97)
- Puzolanicitat (UNE EN 196-5:96)(RC-97)
- Calor d'hidratació (UNE 80118/86) (RC-97)
- Index de blancor (UNE 80117/87) (RC-97)
- Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) (RC-97)
- Alcálisi ( UNE 80217:91)(RC-97)
- Alúmina (UNE 80217:91)(RC-97)

CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ.
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Anotacions:

El formigó que s'utilitzarà en l'execució de l'obra procederà de central formigonera i tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec 
de condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure EHE, art 39.2)

- Destinació del formigó (39.2 EHE)

Designació (39.2/30.6, 28.2 i en la 8.2.1 i 8.2.3 EHE).

Relació aigua-ciment (37.3.2 EHE)

Contingut mínim de ciment (Kg/m3)

Altres característiques:

- Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (art. 15 
EHE):

- Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE):

- Criteri de divisió de lots: (EHE,art. 88.4 y decret 375/88 
a definir per l'aparellador o arquitecte tècnic)

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris 
per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà, el qual contindrà totes les dades 
indicades en l'article 69.2.9.1 de la EHE.
Las fulles de subministrament estarán en tot moment a disposició de la direcció de l´obra.
- Es comprovarà el nivell d'homologació demanat i la Classificació de la Central que proposi el subministrador(88.4 EHE).

Operatius: (EHE,art 82,83,84,85)
- Es comprovarà la consistència amb la forma, freqüència i toleràncies indicades en l'article 83 de la EHE.
- Es realitzaran provetes segons els articles 88 de la EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de 
disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies.
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors comprovacions.
- Es comprovarà la documentació del nivell d´homologació sol.licitada, així com la vigencia de la homologació. En el cas que la central disposi de 
segell o marca de qualitat o control de producció no serà necesari realitzar el control de recepció en obra dels components del formigó.
- Es comprovarà els documents especificats en 85.2 EHE. 
- Si el formigó conté cendres volants i la central de producció no disposa de segell oficialment homologat, serà preceptiva la realització d'assaigs 
previs.

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col.locació en obra.

ASSAIGS DE LABORATORI
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les normes referenciades entre 
parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats en els articles 84 EHE.
- Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art 84)
- Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art 84)

En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i els criteris d'acceptació 
referenciats:
- Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96)
- Ió-clorur total (EHE, art 30.1)
- Densitat (UNE 83317:91)

FORMIGÓ DE CENTRAL
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Anotacions:

L´acer utilitzat com armadura passiva tindrà les característiques que s´especifica en la memoria, plec de condicions, pressupost i plans. És a dir:

Designació: (EHE taula 31.2a i 31.3)

Diàmetres (EHE art 31.1):

Distintiu de qualitat: (EHE, art 31.5.1)

Altres característiques:

- Coeficient de minoració adoptat en el càlcul:

- Control estadístic de la qualitat de l´acer: (EHE,art 90)

- Criteri de divisió de lots: (EHE, art 90 i Decret 375/88 
Generalitat de Catalunya o a definir per l'aparellador o 
arquitecte tècnic)

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma, freqüència i 
toleràncies necessaris per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l'albarà i allò especificat en el projecte.
- Es sol.licitarà, per a cada subministrament i tipus d'acer, el certificat específic d´adherència i per cada partida els resultats dels assaigs de 
composició química, mecánica, i geomètrica (art. 31.2 i 31.5.2 EHE).
- En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzarà les determinacions necessaries per lot, amb l´objectiu de verificar el gravat de les 
marques d´identificació (fabricant i designació), segons s´indica en l´article 31.1,EHE.
- En cas d'un acer un amb distintiu reconegut o un CC-EHE (art.1 EHE) es solicitaran els comprovants que acrediten la seva vigencia.

Operatius: 
- Es comprovarà per a cada partida les marques d´identificació de l´acer,(UNE 36068:94) en barres corrugades i etiqueta d´identificació (UNE 
36092-1:96) en malles electrosoldades, segons informes tècnics (UNE 36811:98 i 36821:96)(art 31.2 EHE).
- Es realitzarà les determinacions necessaries per lot, amb l´objectiu de  verificar que la secció equivalent cumpleix les especificacions de l´article 
31.2 de la EHE.
- En barres corrugades, es realitzarán les determinacions necessaries per lot, amb l´objectiu de verificar que les característiques dels ressalts 
s´ajusten a les variacions consignades obligatoriament en el certificat d´adherència, segons s´indica en l´article 31.2,EHE.
En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzarà les determinacions per lot, amb l´objectiu de verificar el gravat de les marques 
d´identificació (fabricant i designació) , segons s´indica en l'article 31.2 de la EHE.
- Es realitzarà la presa mostres necessaria per la possible realització de posteriors assaigs de comprovació.

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col.locació en obra.

ASSAIGS DE LABORATORI
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els 
criteris d'acceptació indicats en el segon, atenint-se sempre a les indicacions dels articles 90 de la EHE
- Adherència per flexió (UNE 36740:98)(EHE art 90,5)  
- Límit elàstic, carga de ruptura i allargament (UNE 7474-1:92 i UNE 7326:88)(EHE 90.5)
- Secció equivalent (EHE art 90.3 i 90.2)(EHE art90.5)
- Doblegat-desdoblegat (UNE 36461:80 i UNE 7472:89)
- Doblegat (UNE 7472:89) ( EHE art 90.2, 90.3 i 90.5)  
- Característiques geométriques dels ressalts (EHE 90.3.1 i 90.3.2)(EHE art 90.5)
- Assaigs de soldatge (EHE art 90.4) (EHE art 90.5)

RODONS D'ACER PER A FORMIGÓ.
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La presa de mostres es realitzarà segons indica l´article 2.1.5.3 NBE-AE-95.

Anotacions:

L'acer que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És 
a dir:

Tipo-Designació: (NBE-EA-95,2.0 i 2.1)

Sèrie: (NBE-EA-95,2.1.6)

Tipus i ubicació indicats als planols

- Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el 
càlcul: (NBE-EA-95,3.1.5)

- Criteri de divisió de lots: (NBE-EA-95 art.2.1.5) o a 
definir per l'aparellador o arquitecte tècnic)

S'identificarà sempre als plànols el lot al cual pertany cada perfil utilitzat.

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris 
per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà.
- Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d'acer, segons s'indica a l'article 2.1.4 de la NBE-EA-95.

Operatius:
- Es comprovarà l'existència de la marca d'identificació, segons s'indica a l'article 2.1.6 de la NBE-EA-95.
- Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s'ajusten al que s'indica a l'article 2.1.6.3 NBE-AE-95.
- Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s'ajusten al que s'indica a l'article 2.1.6.3 NBE-EA-95. 

ASSAIGS DE LABORATORI
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb les indicacions i 
criteris d'acceptació de les normes referenciades entre parèntesi:
- Límit elàstic UNE 7 474-1(EN 10 000-1)Taula 2.1.2 NBE-AE-95
- Resistència a tracció UNE 7 474-1(EN 10 002-1)Taula 2.1.2 NBE-AE-95
- Allargament fins trencament UNE 7 474-1(EN 10 0002-1)Taula 2.1.2 NBE-AE-95
- Doblegat sobre mandrí UNE 7472. Taula 2.1.2 NBE-AE-95
- Resiliència UNE 7 475-1(EN 10 045-1)Taula 2.1.2 NBE-AE-95
- Contingut de carboni UNE 7 014, UNE 7 331, UNE 7 349. Taula 2.1.3 NBE-AE-95
- Contingut de fòsfor UNE 7 029. Taula 2.1.3 NBE-AE-95
- Contingut de sofre UNE 7 029. Taula 2.1.3 NBE-AE-95
- Contingut de nitrògen UNE 36 317-1 taula 2.1.3 NBE-AE-95
- Contingut de silici UNE 7 028 Taula 2.1.3 NBE-AE-95
- Contingut de manganés UNE 7 027. Taula 2.1.3 NBE-AE-95
- Duresa Brinell UNE 7 422. Taula 2.1.5.8 NBE-AE-95

ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES
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Anotacions:

- El material que s'utilitzarà com aïllament tèrmic en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure annex 5 de la CT-79)

Tipus i classe de material: (plaques, morter, projecció...; 
fibra de vidre, perlita, escuma de poliuretà...)

Densitat aparent:

Conductivitat tèrmica:

Gruix:

Segell o Marca de Qualitat: (CT-79, annex 5.2.2)

Altres característiques: (CT-79, annex 5.1)

- Divisió en unitats d'inspecció: (apartat 5.1 de l'annex 5 
de la CT-79 o a definir per l'aparellador o arquitecte 
tècnic)

En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris 
per realitzar els constrols següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de l'albarà.
- Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i toleràncies, segons que s'indica en l'apartat 5.1.6 de 
l'annex 5 de la CT-79.
- Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda mitjançant la comprovació de l'etiquetat, segons que s'indica 
en l'apartat 5.1.7 de l'annex 5 de la CT-79.
- Es comprovarà l'existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, amb l'objecte de realitzar la recepció del material sense necessitat de fer 
comprovacions o assaigs, segons que s'indica a l'apartat 5.2.2 de l'annex 5 de la CT-79.

Operatius:
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia 
referenciada entre parèntesi:
- Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76)
- Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE 53312/76)
- Permeabilitat a l'aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78)
- Absorció d'aigua per volum (UNE 53028/55)

MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT TÈRMIC
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(*) La NBE-CPI-96 (Comentaris a l'article 13.2) estableix requeriments de reacció en front del foc per als materials d'acabat o de revestiment, així com 
per al mobiliari fix que representi una implantació massiva en locals de determinat ús i per a tots aquells materials que per la seva abundància o la 
seva situació poden augmentar la perillositat d'un incendi.

Anotacions:

- El material que s'utilitzarà com aïllament contra el foc en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols. Es a dir: (veure art. 13 de la NBE-CPI-96).

Tipus i classe de material: (manta, plafó...; fibra de vidre, 
llana de roca...)

Gruix:

Classe de reacció al foc, M, exigida (*):

Toxicitat:

Segell o Marca de Qualitat:

Altres característiques:

En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris 
per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte mitjançant la comprovació de l'albarà.
- Es controlarà que el fabricant o importador garantitza les característiques requerides per al compliment de la CPI-91, mitjançant documents que 
recullin els resultats dels assaigs necessaris o càlcul teòric-experimental (CPI-96, art. 17.2 y 17.3). Aquesta documentació haurà de tenir una 
antiguitat inferior a 5 anys (CPI-96 art. 17.3.4)
- Quan un material hagi estat objecte de tractament d'ignifugació amb posterioritat a la seva fabricació, es comprovarà que els documents que recullin 
els resultats dels assaigs realitzats en el laboratori mencionen explícitament que el material ha estat sotmés a un envelliment previ coherent amb el 
seu ús, abans d'obtenir la seva classe de reacció al foc, M, segons que s'indica a l'article 17.2.2 de NBE-CPI-96).
- Es comprovarà que el material rebut a l'obra coincideix amb el producte del qual s'han fet els assaigs.

Operatius:
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs previstos en les normes UNE recollides a l'apendix de la 
NBE-CPI-96, en laboratori i amb la metodologia prvista en les mateixes normes.

MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT CONTRA EL FOC

PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT
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- El poliuretà  produït in situ que s'utilitzarà  com  aïllament tèrmic en l'execució  de l'obra tindrà  les  característiques que s'especifiquen en la 
memòria, plec  de condicions, pressupost i plànols. Es a dir:

Tipus: (veure taula 2.8 de la CT-79 o taula 2 de la  
NRE-AT-87)

Densitat aparent:

Conductivitat tèrmica:

Gruix:

Situació segons Ordre de 29/7/94 (*):

Altres característiques: (CT-79, annex 5.1)

- Divisió en unitats d'inspecció: (veure O.29/7/94 o a 
 definir per l'aparellador o arquitecte tècnic).

En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o  arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà  el  nombre, forma i freqüència necessaris 
per realitzar els  controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda, el  producte acabat i allò especificat en el projecte,  mitjançant la comprovació de la 
documentació lliurada  pels productors de poliuretans in situ (aplicadors) i que  serà la següent:

Per a situació A:
Certificat de llistat d'informació tècnica del sistema,  lliurat pel fabricant.
Certificat de les condicions d'aplicació del producte per  garantir el producte final, lliurat pel fabricant.
Certificat del control de recepció dels components, amb  registre de resultats dels controls (assaigs efectuats),  lliurat per l'aplicador.
Certificat conforme s'han complert els controls de  relació de mescla, això com que s'han complert les  condicions d'aplicació indicades pel fabricant, 
lliurat  per l'aplicador.

Per a situació B:
Certificat de llistat d'informació tècnica del sistema,  lliurat pel fabricant.
Certificat de les condicions d'aplicació del producte per  garantir el producte final, lliurat pel fabricant.
Certificat que el sistema està en possessió d'un segell o  marca de qualitat reconeguts, lliurat pel fabricant.
Certificat de control de recepció dels components (eximit  d'assaigs), lliurat per l'aplicador.
Certificat conforme s'han complert els controls de  relació de mescla, així com que s'han complert les  condicions d'aplicació indicades pel fabricant, 
lliurat  per l'aplicador.

Per a situació C:
Certificat de llistat d'informació  tècnica del sistema,  lliurat pel fabricant.
Certificat de les condicions d'aplicació del producte per  garantir el producte final, lliurat pel fabricant.
Certificat del control de recepció dels components, amb  registre de resultats dels controls (assaigs efectuats),  lliurat per l'aplicador.
Certificat on constarà que està en possessió d'un segell  o marca de qualitat reconeguts i on també es farà constar  el número de codi, el nombre de 
fulls i el resum de  resultats que consten enregistrats al llibre  d'autocontrol que s'ha fet servir durant la realització  de l'obra, lliurat per l'aplicador.

Per a situació D:
Certificat de llistat d'informació tècnica del sistema,  lliurat pel fabricant.
Certificat de les condicions d'aplicació del producte per  garantir el producte final, lliurat pel fabricant.
Certificat que el sistema està en possessió d'un segell o  marca de qualitat reconeguts, lliurat pel fabricant.
Certificat del control de recepció dels components  (eximit d'assaigs), lliurat per l'aplicador.
Certificat on constarà  que està en possessió d'un segell  o marca de qualitat reconeguts i on també es farà constar  el número de codi, el nombre de 
fulls i el resum de  resultats que consten enregistrats al llibre  d'autocontrol que s'ha fet servir durant la realització  de l'obra, lliurat per l'aplicador.

POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU (1/2)
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(*) 
Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat/Aplicador  sense Segell de Qualitat.
Situació B: Fabricant amb Segell de Qualitat/Aplicador  sense Segell de Qualitat.
Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat/Aplicador  amb Segell de Qualitat.
Situació D: Fabricant amb Segell de Qualitat/Aplicador  amb Segell de Qualitat.

Anotacions:

Operatius:
En les situacions A i B, es realitzarà prescriptivament  el Control de producte acabat següent:
- Es farà la presa de mostres i contramostres necessària  per a la realització dels assaigs de compliment obligat,  en laboratori homologat, segons 
s'indica als articles 1.5  i 2.5 de l'O. de 29/7/94.
- Es comprovarà l'aparença externa i el gruix segons les  especificacions establertes als articles 1.5 i 2.5 de  l'O. de 29/7/94.

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del  lot al qual pertanyen i la seva col.locació en obra.

ASSAIGS DE LABORATORI
En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament  les següents determinacions en laboratori homologat, amb  la metodologia referenciada entre 
parèntesi i segons les  indicacions dels articles 1.5 i 2.5 de l'O. 29/7/94:
- Densitat (UNE 53215/91).
- Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89).

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es  reserva el dret de fer els assaigs següents, en  laboratori homologat i amb la metodologia 
referenciada  entre parèntesi:
- Resistència a compressió (UNE 53182/70).
- Classificació del comportament de reacció davant el foc  (UNE 23727/81).

POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU (2/2)
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Anotacions:

El sistema de sostre que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols.
És a dir:

Tipus (biguetes armades, lloses...) Art. 1.2 EF-96

Cantell total (cm). Art. 6.3.6.3 EF-96

Gruix capa de compressió(cm).Art 4.1 EF-96

Designació formigó "In situ". EHE art 39.2

Designació de l'acer com a armadura passiva.EHE taula 
31.2a i 31.3 i 4.2, 4.3 i 4.4 EF-96)

Coeficient de majoració de càrregues adoptat al càlcul. 
Art 12 EHE i 6.1 EF-96

Distintiu de qualitat.Art 1.3 EF-96

En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable del control establirà el nombre, forma i freqüència 
necessàries per realitzar els control següents:

CONTROL EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Documentals:
- Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l'albarà i allò especificat en el projecte.
- Es comprovarà, per a cada tipus de sistema, l'autorització d'ús, segons s'indica a l'article 1.3 de l'EF-96.
- Es sol.licitarà, per a cada tipus de sistema, el document de garantia del fabricant, segons s'indica en l'article 9.1. de l'EF-96. Aquest document pot 
ser sustituit por un distintiu de qualitat reconegut per el Ministeri de Foment o per l'Administració competent d'un menbre de l'Unió Europea o que 
formi part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. (Art 9.1 EF-96).
Aquesta garantia estarà a disposició de la direcció facultativa durant tota la durada de l'obra. (Art 9.1 i 10.2 EF-96).

Operatius:
- Es comprovarà el gravat del codi d'identificació de cada tipus de bigueta o llosa alveolar (fabricant, model i tipus), segons l'article 9.1 de l'EF-96.
- Es verificarà geomètricament les característiques reflectides en l'autorització d'ús de cada bigueta, segons s'indica l'article 9.1 de l'EF-96.
- Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d'entrebigat per a la seva utilització conjunta, segons s'indica l'article 9.1. de l'EF-96.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia 
referenciada entre parèntesi:
- Armadures passives (Veure fitxa de l'acer)
- Formigó (Veure fitxa del formigó)
- Resistència a flexió de peces d'entrebigat (Art 3.1 EF-96) ( Art.3.1 EF-96)
- Resistència al foc de les peces d'entrebigat (UNE 23.727:90) (classificació M-1)

SOSTRES PREFABRICATS. SISTEMES.
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU VE… 02/06/14 21/11/14

1. MOVIMENT DE TERRES 02/06/14 01/07/14

2. FONAMENTACIÓ 01/07/14 19/07/14

3. ESTRUCTURA 21/07/14 23/08/14

4. COBERTES 25/08/14 10/09/14

5. TANCAMENTS I DIVISÒRIES 12/09/14 24/09/14

6. AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZ… 10/09/14 18/09/14

7. REVESTIMENTS 24/09/14 15/10/14

8. PAVIMENTS 07/10/14 21/10/14

9. TANCAMENTS I DIVISÒRIES PR… 25/08/14 26/09/14

10. INSTAL·LACIONS 21/10/14 21/11/14

11. EQUIPAMENTS I ALTRES 10/11/14 21/11/14

12. ACONDICIONAMENT PARCEL·LA 03/11/14 21/11/14

13. GESTIÓ DE RESIDUS 02/06/14 21/11/14

14. SEGURETAT I SALUT 09/06/14 21/11/14

15. CONTROL DE QUALITAT 01/07/14 21/11/14

16. VARIS I RESTA D'OBRA 12/09/14 21/11/14

Pla de pagaments
Pagament mensual 6.106,58 €

6.106,58 €

21.051,54 €

27.158,12 €

41.944,74 €

69.102,86 €

36.965,41 €

106.068,27 €

24.363,18 €

130.431,45 €

39.322,96 €

169.754,41 €Pagaments acumulats

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL D'AMER

Diagrama de temps-activitats
(Complet 2/06/2014 - 21/11/2014)

Jun '14 Jul '14 Ago '14 Sep '14 Oct '14 Nov '14
Activitat Comença… Acabament

Pàgina 1

299



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU VESTIDO… 02/06/14 21/11/14 0,00 €
1. MOVIMENT DE TERRES 02/06/14 01/07/14 5.379,83 € 5.379,83 €

2. FONAMENTACIÓ 01/07/14 19/07/14 5.349,13 € 5.349,13 €

3. ESTRUCTURA 21/07/14 23/08/14 37.750,34 € 14.156,38 € 23.593,96 €

4. COBERTES 25/08/14 10/09/14 40.815,38 € 17.006,41 € 23.808,97 €

5. TANCAMENTS I DIVISÒRIES 12/09/14 24/09/14 35.715,57 € 35.715,57 €

6. AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 10/09/14 18/09/14 10.814,64 € 10.814,64 €

7. REVESTIMENTS 24/09/14 15/10/14 26.491,30 € 8.830,43 € 17.660,87 €

8. PAVIMENTS 07/10/14 21/10/14 19.165,47 € 19.165,47 €

9. TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTIC… 25/08/14 26/09/14 19.410,98 € 4.219,78 € 15.191,20 €

10. INSTAL·LACIONS 21/10/14 21/11/14 85.684,67 € 33.528,78 € 52.155,89 €

11. EQUIPAMENTS I ALTRES 10/11/14 21/11/14 4.267,89 € 4.267,89 €

12. ACONDICIONAMENT PARCEL·LA 03/11/14 21/11/14 30.975,40 € 30.975,40 €

13. GESTIÓ DE RESIDUS 02/06/14 21/11/14 1.637,67 € 270,69 € 311,29 € 270,69 € 284,22 € 311,29 € 189,48 €

14. SEGURETAT I SALUT 09/06/14 21/11/14 3.526,88 € 456,06 € 699,30 € 608,08 € 638,49 € 699,30 € 425,66 €

15. CONTROL DE QUALITAT 01/07/14 21/11/14 2.351,27 € 535,44 € 465,60 € 488,88 € 535,44 € 325,92 €

16. VARIS I RESTA D'OBRA 12/09/14 21/11/14 11.209,31 € 2.914,42 € 5.156,28 € 3.138,61 €

Pagament mensual
6.106,58 € 21.051,54 € 46.164,52 € 98.686,82 € 77.057,43 € 91.478,85 €

1,79 % 6,18 % 13,56 % 28,98 % 22,63 % 26,86 %

Pagaments acumulats
6.106,58 € 27.158,12 € 73.322,64 € 172.009,46 € 249.066,89 € 340.545,74 €

1,79 % 7,97 % 21,53 % 50,51 % 73,14 % 100,00 %

Pla de pagaments
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL D'AMER

Detall del pla de pagaments
(Complet 2/06/2014 - 21/11/2014)

Activitat Comença… Acabament Import periode Jun '14 Jul '14 Ago '14 Set '14 Oct '14 Nov '14

Pàgina 1
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Código Técnico de la Edificación

Proyecto: VestidorsAmer_2014-01-03

Fecha: 20/01/2014

Localidad: Amer

Comunidad: Catalunya
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 HE-1

Opción

General

Proyecto
VestidorsAmer_2014-01-03

Localidad
Amer

Comunidad
Catalunya

Fecha: 20/01/2014 Ref: B0759C386FA49E Página: 1

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

VestidorsAmer_2014-01-03

Amer Catalunya

Salvador Jubany i Viader

salvadorjubany@coac.net 972842892

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 90,080,2

Proporción relativa calefacción refrigeración 35,464,6

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P01_E01_Lavabos P01 Nivel de estanqueidad 3 3 23,68 3,51

P01_E02_Bar P01 Nivel de estanqueidad 4 3 10,10 3,51

P01_E03_Magatzem P01 Nivel de estanqueidad 3 3 40,02 3,51

P01_E04_Sala_reun P01 Intensidad Alta - 24h 3 30,57 3,51

P01_E05_Sala_maqu P01 Nivel de estanqueidad 4 3 18,26 3,51

P01_E06_Passadis P01 Nivel de estanqueidad 4 3 9,19 3,51

P01_E07_Infermeri P01 Intensidad Media - 24h 3 20,55 3,51

P01_E08_Arbitre P01 Intensidad Alta - 24h 3 18,60 3,51

P01_E09_Hall P01 Nivel de estanqueidad 4 3 25,78 3,51

P01_E10_Armari1 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 2,12 3,51

P01_E11_Armari2 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 2,04 3,51

P01_E12_Vestidor P01 Intensidad Alta - 24h 3 40,62 3,51

P01_E13_Passadis P01 Nivel de estanqueidad 4 3 37,30 3,51

P01_E14_Vestidor P01 Intensidad Alta - 24h 3 39,20 3,51

P01_E15_Vestidor P01 Intensidad Alta - 24h 3 39,29 3,51

P01_E16_Vestidor P01 Intensidad Alta - 24h 3 39,96 3,51

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre
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Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

M02_Arrebossat_de_ciment 1,300 1900,00 1000,00 - 10

M03_Arrebossat_i_guarnit_de 0,570 1150,00 1000,00 - 6

M04_Capa_de_grava 2,000 1950,00 1050,00 - 50

M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 1,300 2300,00 840,00 - 100000

M06_Enrajolat_de_rajoles_cer 2,300 2500,00 1000,00 - 30

M07_Film_de_polietile 0,330 920,00 2200,00 - 100000

M08_Formacio_de_pendents_amb 0,180 600,00 1000,00 - 6

M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,885 1100,00 1000,00 - 10

M10_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,765 1180,00 1000,00 - 10

M11_Fabrica_de_mao_ceramic_b 0,212 630,00 1000,00 - 10

M12_Geotextil_de_poliester_D 0,038 78,90 1000,00 - 1

M13_Geotextil_de_poliester_D 0,038 95,20 1000,00 - 1

M14_Hoja_fachada_ventilada 1,000 18,00 1000,00 - 1

M15_Impermeabilitzacio_asfal 0,230 1100,00 1000,00 - 50000

M16_Llosa_massissa_15_cm 2,500 2500,00 1000,00 - 80

M17_Paviment_de_goma 0,170 1200,00 1400,00 - 100000

M18_Placa_de_guix_laminat 0,250 833,33 1000,00 - 10

M19_Plaver_Arena 0,034 40,00 1000,00 - 1

M20_Poliestire 0,034 38,00 1000,00 - 100

M21_Poliestire_extrusor_Dano 0,036 38,00 1000,00 - 100

M22_Poliureta_projectat 0,035 35,00 1000,00 - 100

M23_Solera_de_formigo_armat 2,300 2500,00 1000,00 - 80

Tabicón de LH doble Gran Formato 60 mm < 0,212 630,00 1000,00 - 10

Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm - - - 0,15 - --

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30
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Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm - - - 0,18 - --

PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC 0,028 45,00 1000,00 - 60

BH convencional espesor 200 mm 0,923 860,00 1000,00 - 10

Mortero de cemento o cal para albañilería y 1,800 2100,00 1000,00 - 10

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,432 930,00 1000,00 - 10

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C02_Coberta_plana_no_transit 0,31 M04_Capa_de_grava 0,100

M13_Geotextil_de_poliester_D 0,002

M21_Poliestire_extrusor_Dano 0,080

M12_Geotextil_de_poliester_D 0,002

M15_Impermeabilitzacio_asfal 0,004

M08_Formacio_de_pendents_amb 0,100

M16_Llosa_massissa_15_cm 0,150

M03_Arrebossat_i_guarnit_de 0,015

C03_Enva_7 2,00 Tabicón de LH doble Gran Formato 60 mm < E < 0,070

C04_Enva_d_una_fulla_amb_ext 0,49 M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M18_Placa_de_guix_laminat 0,018

M19_Plaver_Arena 0,048

Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0,000
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Espesor
(m)
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U

(W/m²K)
Nombre

C04_Enva_d_una_fulla_amb_ext 0,49 M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,200

C05_Enva_d_una_fulla_amb_ext 0,49 M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,200

Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0,000

M19_Plaver_Arena 0,048

M18_Placa_de_guix_laminat 0,018

C06_Enva_d_una_fulla_amb_ext 0,49 M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M18_Placa_de_guix_laminat 0,018

M19_Plaver_Arena 0,048

Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0,000

M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,200

C07_Enva_d_una_fulla_amb_ext 0,47 M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M18_Placa_de_guix_laminat 0,015

M19_Plaver_Arena 0,048

Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0,000

M11_Fabrica_de_mao_ceramic_b 0,070

C11_Enva_d_una_fulla_amb_ext 0,49 M18_Placa_de_guix_laminat 0,018

M19_Plaver_Arena 0,048

Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0,000

M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,200

M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

C14_Enva_d_una_fulla_amb_ext 0,50 M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M18_Placa_de_guix_laminat 0,015
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C14_Enva_d_una_fulla_amb_ext 0,50 M19_Plaver_Arena 0,048

Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0,000

M10_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,150

C15_Enva_d_una_fulla_amb_ext 0,49 M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M18_Placa_de_guix_laminat 0,018

M19_Plaver_Arena 0,048

Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0,000

M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,200

M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

C16_Enva_d_una_fulla_amb_ext 0,49 M18_Placa_de_guix_laminat 0,018

M19_Plaver_Arena 0,048

Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0,000

M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,200

C17_Enva_d_una_fulla_amb_ext 0,47 M11_Fabrica_de_mao_ceramic_b 0,070

Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0,000

M19_Plaver_Arena 0,048

M18_Placa_de_guix_laminat 0,015

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

C19_Enva_d_una_fulla_amb_ext 0,47 M18_Placa_de_guix_laminat 0,015

M19_Plaver_Arena 0,048

Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0,000

M11_Fabrica_de_mao_ceramic_b 0,070

C20_Enva_d_una_fulla_per_a_r 2,43 M02_Arrebossat_de_ciment 0,010
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
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C20_Enva_d_una_fulla_per_a_r 2,43 M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,200

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

C23_Enva_d_una_fulla_per_a_r 2,30 M03_Arrebossat_i_guarnit_de 0,015

M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,200

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

C24_Enva_d_una_fulla_per_a_r 2,41 M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,200

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

C25_Enva_d_una_fulla_per_a_r 2,60 M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M10_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,150

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

C27_Enva_d_una_fulla_per_a_r 2,39 M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,200

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

C28_Facana_ventilada_amb_pla 0,62 M14_Hoja_fachada_ventilada 0,090

M22_Poliureta_projectat 0,040

M10_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,150

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

C29_Facana_ventilada_amb_pla 0,60 M14_Hoja_fachada_ventilada 0,090
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C29_Facana_ventilada_amb_pla 0,60 M22_Poliureta_projectat 0,040

M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,200

M03_Arrebossat_i_guarnit_de 0,015

C30_Facana_ventilada_amb_pla 0,62 M14_Hoja_fachada_ventilada 0,090

M22_Poliureta_projectat 0,040

M10_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,150

M03_Arrebossat_i_guarnit_de 0,015

C31_Facana_ventilada_amb_pla 0,62 M14_Hoja_fachada_ventilada 0,090

M22_Poliureta_projectat 0,040

M10_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,150

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

C32_Facana_ventilada_amb_pla 0,61 M14_Hoja_fachada_ventilada 0,090

M22_Poliureta_projectat 0,040

M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,200

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

C33_Facana_ventilada_amb_pla 0,63 M14_Hoja_fachada_ventilada 0,090

M22_Poliureta_projectat 0,040

M10_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,150

C34_Facana_ventilada_amb_pla 0,61 M14_Hoja_fachada_ventilada 0,090

M22_Poliureta_projectat 0,040

M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,200

C35_Facana_ventilada_dins_pa 0,49 Plaqueta o baldosa cerámica 0,040
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U
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C35_Facana_ventilada_dins_pa 0,49 Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000

PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [ 0. 0,040

BH convencional espesor 200 mm 0,200

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

C37_Facana_ventilada_dins_pa 0,49 M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

Plaqueta o baldosa cerámica 0,040

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000

PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [ 0. 0,040

BH convencional espesor 200 mm 0,200

C39_Solera 0,69 M23_Solera_de_formigo_armat 0,230

M07_Film_de_polietile 0,001

M20_Poliestire 0,040

C40_Solera 0,49 M06_Enrajolat_de_rajoles_cer 0,010

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,070

M23_Solera_de_formigo_armat 0,150

M07_Film_de_polietile 0,001

M20_Poliestire 0,060

C41_Solera 0,45 M17_Paviment_de_goma 0,030

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050

M23_Solera_de_formigo_armat 0,150

M07_Film_de_polietile 0,001

M20_Poliestire 0,060
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(m)

Material
U
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C42_Totxana_cantell_10cm 2,36 M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,100

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

V01_Doble_envidriament_LOW_S 1,60 0,39 SI

V02_Porta 1,00 0,00 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

R01_Finestra_d_alumini_amb_f 4,00 SI

R02_Finestra_d_alumini_amb_f 4,00 SI

R03_Finestra_d_alumini_amb_f 4,00 SI

R04_Finestra_d_alumini_amb_f 4,00 SI

R05_Finestra_d_alumini_amb_f 4,00 SI

R06_Finestra_d_alumini_corre 4,00 SI

R07_Porta 1,00 SI
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3.3.3 Huecos

Nombre H01_Puerta

Acristalamiento V02_Porta

Marco R07_Porta

% Hueco 99,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 1,00

Factor solar 0,02

Justificación SI

Nombre H02_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_envidriament_LOW_S

Marco R03_Finestra_d_alumini_amb_f

% Hueco 45,45

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 2,69

Factor solar 0,24

Justificación SI

Nombre H03_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_envidriament_LOW_S

Marco R06_Finestra_d_alumini_corre

% Hueco 30,26

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 2,33

Factor solar 0,29

Justificación SI

Nombre H04_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_envidriament_LOW_S

Marco R01_Finestra_d_alumini_amb_f

% Hueco 43,07

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 2,63

Factor solar 0,25

Justificación SI

Nombre H05_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_envidriament_LOW_S

Marco R02_Finestra_d_alumini_amb_f

% Hueco 46,33

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 2,71

Factor solar 0,24

Justificación SI

Nombre H06_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_envidriament_LOW_S

Marco R04_Finestra_d_alumini_amb_f
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% Hueco 40,20

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 2,56

Factor solar 0,26

Justificación SI

Nombre H07_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_envidriament_LOW_S

Marco R05_Finestra_d_alumini_amb_f

% Hueco 41,09

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 2,59

Factor solar 0,26

Justificación SI

3.4. Puentes Térmicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos, los cuales han 
de ser justificados en el proyecto:

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,41 0,75

Encuentro suelo exterior-fachada 0,44 0,72

Encuentro cubierta-fachada 0,44 0,72

Esquina saliente 0,16 0,80
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Hueco ventana 0,25 0,63

Esquina entrante -0,13 0,82

Pilar 0,80 0,62

Unión solera pared exterior 0,13 0,74
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P01_E04_Sala_reun 30,6  1  46,8  89,8  79,1  86,8  

P01_E07_Infermeri 20,6  1  17,4  51,2  51,8  100,8  

P01_E08_Arbitre 18,6  1  100,0  80,3  100,0  85,0  

P01_E12_Vestidor 40,6  1  80,8  81,2  88,2  91,6  

P01_E14_Vestidor 39,2  1  73,5  79,2  91,2  90,1  

P01_E15_Vestidor 39,3  1  73,7  78,9  91,1  90,1  

P01_E16_Vestidor 40,0  1  90,2  82,3  85,0  90,6  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material M02_Arrebossat_de_ciment

M03_Arrebossat_i_guarnit_de

M04_Capa_de_grava

M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce

M06_Enrajolat_de_rajoles_cer

M07_Film_de_polietile

M08_Formacio_de_pendents_amb

M09_Fabrica_de_bloc_de_formi

M10_Fabrica_de_bloc_de_formi

M11_Fabrica_de_mao_ceramic_b

M12_Geotextil_de_poliester_D

M13_Geotextil_de_poliester_D

M14_Hoja_fachada_ventilada

M15_Impermeabilitzacio_asfal

M16_Llosa_massissa_15_cm

M17_Paviment_de_goma

M18_Placa_de_guix_laminat

M19_Plaver_Arena

M20_Poliestire

M21_Poliestire_extrusor_Dano

M22_Poliureta_projectat
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NombreTipo

M23_Solera_de_formigo_armat

PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [ 0.028 W/[mK]]

Acristalamiento V01_Doble_envidriament_LOW_S

V02_Porta

Marco R01_Finestra_d_alumini_amb_f

R02_Finestra_d_alumini_amb_f

R03_Finestra_d_alumini_amb_f

R04_Finestra_d_alumini_amb_f

R05_Finestra_d_alumini_amb_f

R06_Finestra_d_alumini_corre

R07_Porta
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

VestidorsAmer_2014-01-03

Amer Catalunya

Salvador Jubany i Viader

salvadorjubany@coac.net 972842892

Terciario
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01_Lavabos P01 Nivel de estanqueidad 3 3 23,68 3,51

P01_E02_Bar P01 Nivel de estanqueidad 4 3 10,10 3,51

P01_E03_Magatzem P01 Nivel de estanqueidad 3 3 40,02 3,51

P01_E04_Sala_reun P01 Intensidad Alta - 24h 3 30,57 3,51

P01_E05_Sala_maqu P01 Nivel de estanqueidad 4 3 18,26 3,51

P01_E06_Passadis P01 Nivel de estanqueidad 4 3 9,19 3,51

P01_E07_Infermeri P01 Intensidad Media - 24h 3 20,55 3,51

P01_E08_Arbitre P01 Intensidad Alta - 24h 3 18,60 3,51

P01_E09_Hall P01 Nivel de estanqueidad 4 3 25,78 3,51

P01_E10_Armari1 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 2,12 3,51

P01_E11_Armari2 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 2,04 3,51

P01_E12_Vestidor P01 Intensidad Alta - 24h 3 40,62 3,51

P01_E13_Passadis P01 Nivel de estanqueidad 4 3 37,30 3,51

P01_E14_Vestidor P01 Intensidad Alta - 24h 3 39,20 3,51

P01_E15_Vestidor P01 Intensidad Alta - 24h 3 39,29 3,51

P01_E16_Vestidor P01 Intensidad Alta - 24h 3 39,96 3,51

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

M02_Arrebossat_de_ciment 1,300 1900,00 1000,00 - 10

M03_Arrebossat_i_guarnit_de 0,570 1150,00 1000,00 - 6

M04_Capa_de_grava 2,000 1950,00 1050,00 - 50

M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 1,300 2300,00 840,00 - 100000

M06_Enrajolat_de_rajoles_cer 2,300 2500,00 1000,00 - 30

M07_Film_de_polietile 0,330 920,00 2200,00 - 100000

M08_Formacio_de_pendents_amb 0,180 600,00 1000,00 - 6

M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,885 1100,00 1000,00 - 10

M10_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,765 1180,00 1000,00 - 10

M11_Fabrica_de_mao_ceramic_b 0,212 630,00 1000,00 - 10

M12_Geotextil_de_poliester_D 0,038 78,90 1000,00 - 1

M13_Geotextil_de_poliester_D 0,038 95,20 1000,00 - 1

M14_Hoja_fachada_ventilada 1,000 18,00 1000,00 - 1

M15_Impermeabilitzacio_asfal 0,230 1100,00 1000,00 - 50000

M16_Llosa_massissa_15_cm 2,500 2500,00 1000,00 - 80

M17_Paviment_de_goma 0,170 1200,00 1400,00 - 100000

M18_Placa_de_guix_laminat 0,250 833,33 1000,00 - 10

M19_Plaver_Arena 0,034 40,00 1000,00 - 1

M20_Poliestire 0,034 38,00 1000,00 - 100

M21_Poliestire_extrusor_Dano 0,036 38,00 1000,00 - 100

M22_Poliureta_projectat 0,035 35,00 1000,00 - 100

M23_Solera_de_formigo_armat 2,300 2500,00 1000,00 - 80

BH convencional espesor 200 mm 0,923 860,00 1000,00 - 10
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2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C02_Coberta_plana_no_transit 0,31 M04_Capa_de_grava 0,100

M13_Geotextil_de_poliester_D 0,002

M21_Poliestire_extrusor_Dano 0,080

M12_Geotextil_de_poliester_D 0,002

M15_Impermeabilitzacio_asfal 0,004

M08_Formacio_de_pendents_amb 0,100

M16_Llosa_massissa_15_cm 0,150

M03_Arrebossat_i_guarnit_de 0,015

C03_Enva_7 2,09 Tabicón de LH doble Gran Formato 60 mm < E < 0,070

C04_Enva_d_una_fulla_amb_ext 0,49 M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M18_Placa_de_guix_laminat 0,018

M19_Plaver_Arena 0,048

Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0,000

M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,200

C05_Enva_d_una_fulla_amb_ext 0,49 M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,200

Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0,000

M19_Plaver_Arena 0,048

M18_Placa_de_guix_laminat 0,018

C06_Enva_d_una_fulla_amb_ext 0,49 M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M18_Placa_de_guix_laminat 0,018

M19_Plaver_Arena 0,048
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U
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C06_Enva_d_una_fulla_amb_ext 0,49 Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0,000

M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,200

C07_Enva_d_una_fulla_amb_ext 0,47 M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M18_Placa_de_guix_laminat 0,015

M19_Plaver_Arena 0,048

Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0,000

M11_Fabrica_de_mao_ceramic_b 0,070

C11_Enva_d_una_fulla_amb_ext 0,49 M18_Placa_de_guix_laminat 0,018

M19_Plaver_Arena 0,048

Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0,000

M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,200

M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

C14_Enva_d_una_fulla_amb_ext 0,50 M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M18_Placa_de_guix_laminat 0,015

M19_Plaver_Arena 0,048

Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0,000

M10_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,150

C15_Enva_d_una_fulla_amb_ext 0,49 M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M18_Placa_de_guix_laminat 0,018

M19_Plaver_Arena 0,048

Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0,000

M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,200

M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005
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C16_Enva_d_una_fulla_amb_ext 0,49 M18_Placa_de_guix_laminat 0,018

M19_Plaver_Arena 0,048

Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0,000

M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,200

C17_Enva_d_una_fulla_amb_ext 0,47 M11_Fabrica_de_mao_ceramic_b 0,070

Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0,000

M19_Plaver_Arena 0,048

M18_Placa_de_guix_laminat 0,015

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

C19_Enva_d_una_fulla_amb_ext 0,47 M18_Placa_de_guix_laminat 0,015

M19_Plaver_Arena 0,048

Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0,000

M11_Fabrica_de_mao_ceramic_b 0,070

C20_Enva_d_una_fulla_per_a_r 2,43 M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,200

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

C23_Enva_d_una_fulla_per_a_r 2,30 M03_Arrebossat_i_guarnit_de 0,015

M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,200

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

C24_Enva_d_una_fulla_per_a_r 2,41 M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,200
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C24_Enva_d_una_fulla_per_a_r 2,41 M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

C25_Enva_d_una_fulla_per_a_r 2,60 M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M10_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,150

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

C27_Enva_d_una_fulla_per_a_r 2,39 M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,200

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

C28_Facana_ventilada_amb_pla 0,62 M14_Hoja_fachada_ventilada 0,090

M22_Poliureta_projectat 0,040

M10_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,150

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

C29_Facana_ventilada_amb_pla 0,60 M14_Hoja_fachada_ventilada 0,090

M22_Poliureta_projectat 0,040

M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,200

M03_Arrebossat_i_guarnit_de 0,015

C30_Facana_ventilada_amb_pla 0,62 M14_Hoja_fachada_ventilada 0,090

M22_Poliureta_projectat 0,040

M10_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,150

M03_Arrebossat_i_guarnit_de 0,015

C31_Facana_ventilada_amb_pla 0,62 M14_Hoja_fachada_ventilada 0,090

M22_Poliureta_projectat 0,040
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C31_Facana_ventilada_amb_pla 0,62 M10_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,150

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

C32_Facana_ventilada_amb_pla 0,61 M14_Hoja_fachada_ventilada 0,090

M22_Poliureta_projectat 0,040

M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,200

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

C33_Facana_ventilada_amb_pla 0,63 M14_Hoja_fachada_ventilada 0,090

M22_Poliureta_projectat 0,040

M10_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,150

C34_Facana_ventilada_amb_pla 0,61 M14_Hoja_fachada_ventilada 0,090

M22_Poliureta_projectat 0,040

M09_Fabrica_de_bloc_de_formi 0,200

C35_Facana_ventilada_dins_pa 0,49 Plaqueta o baldosa cerámica 0,040

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000

PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [ 0. 0,040

BH convencional espesor 200 mm 0,200

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

C37_Facana_ventilada_dins_pa 0,49 M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

Plaqueta o baldosa cerámica 0,040

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000

328



Calificación

Energética

Proyecto
VestidorsAmer_2014-01-03

Localidad
Amer

Comunidad
Catalunya

Fecha: 09/02/2014 Ref: 3CA7B222816D39C Página: 9

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C37_Facana_ventilada_dins_pa 0,49 PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [ 0. 0,040

BH convencional espesor 200 mm 0,200

C39_Solera 0,69 M23_Solera_de_formigo_armat 0,230

M07_Film_de_polietile 0,001

M20_Poliestire 0,040

C40_Solera 0,49 M06_Enrajolat_de_rajoles_cer 0,010

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,070

M23_Solera_de_formigo_armat 0,150

M07_Film_de_polietile 0,001

M20_Poliestire 0,060

C41_Solera 0,45 M17_Paviment_de_goma 0,030

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050

M23_Solera_de_formigo_armat 0,150

M07_Film_de_polietile 0,001

M20_Poliestire 0,060

C42_Totxana_cantell_10cm 2,46 M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,100

M02_Arrebossat_de_ciment 0,010

M05_Enrajolat_amb_rajoles_ce 0,005

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre
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Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

V01_Doble_envidriament_LOW_S 1,60 0,39

V02_Porta 1,00 0,00

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)

Nombre

R01_Finestra_d_alumini_amb_f 4,00

R02_Finestra_d_alumini_amb_f 4,00

R03_Finestra_d_alumini_amb_f 4,00

R04_Finestra_d_alumini_amb_f 4,00

R05_Finestra_d_alumini_amb_f 4,00

R06_Finestra_d_alumini_corre 4,00

R07_Porta 1,00

2.3.3 Huecos

Nombre H01_Puerta

Acristalamiento V02_Porta

Marco R07_Porta

% Hueco 99,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 1,00

Factor solar 0,02

Nombre H02_Ventana
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Acristalamiento V01_Doble_envidriament_LOW_S

Marco R03_Finestra_d_alumini_amb_f

% Hueco 45,45

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 2,69

Factor solar 0,24

Nombre H03_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_envidriament_LOW_S

Marco R06_Finestra_d_alumini_corre

% Hueco 30,26

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,33

Factor solar 0,29

Nombre H04_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_envidriament_LOW_S

Marco R01_Finestra_d_alumini_amb_f

% Hueco 43,07

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 2,63

Factor solar 0,25

Nombre H05_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_envidriament_LOW_S
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Marco R02_Finestra_d_alumini_amb_f

% Hueco 46,33

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 2,71

Factor solar 0,24

Nombre H06_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_envidriament_LOW_S

Marco R04_Finestra_d_alumini_amb_f

% Hueco 40,20

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 2,56

Factor solar 0,26

Nombre H07_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_envidriament_LOW_S

Marco R05_Finestra_d_alumini_amb_f

% Hueco 41,09

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 2,59

Factor solar 0,26
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3. Iluminacion

Nombre Pot. Iluminación VEEIObj VEEIRef

P01_E01_Lavabos 0 0 0

P01_E02_Bar 0 0 0

P01_E03_Magatzem 0 0 0

P01_E04_Sala_reun 11,3900003433228 3,299999952 3,5

P01_E05_Sala_maqu 0 0 0

P01_E06_Passadis 0 0 0

P01_E07_Infermeri 20 6 6

P01_E08_Arbitre 20 6 6

P01_E09_Hall 0 0 0

P01_E10_Armari1 0 0 0

P01_E11_Armari2 0 0 0

P01_E12_Vestidor 20 6 6

P01_E13_Passadis 0 0 0

P01_E14_Vestidor 20 6 6

P01_E15_Vestidor 20 6 6

P01_E16_Vestidor 20 6 6

4. Equipos

5. Unidades terminales
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6. Justificación
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7. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  C  62,2  14228,2 

Demanda refrigeración  C  34,0  7788,1 

Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  A  0,0  0,0 

Emisiones CO2 refrigeración  A  0,0  0,0 

Emisiones CO2 ACS  A  0,0  0,0 

Emisiones CO2 iluminación  C  47,1  10776,0 

Emisiones CO2 totales  C  47,1  10776,0 

Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  A  0,0  0,0 

Consumo energía primaria refrigeración  A  0,0  0,0 

Consumo energía primaria ACS  A  0,0  0,0 

Consumo energía primaria iluminación  C  327,8  74986,9 

Consumo energía primaria totales  C  327,8  74986,9 
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INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT 
 
 
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 el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 
49/1960 del 21 de juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de 
juny) i pels  Estatuts específics de la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, 
en el seu cas, pel Reglament de Règim Interior. 
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de 
propietaris, i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca 
l'obligatorietat de mantenir en bon estat de conservació els elements constructius i les 
instal·lacions - siguin comunes o privatives - i contribuir a les despeses generals d'explotació i 
manteniment de l'edifici, segons el seu coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de 
Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal de l'edifici. 
És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris 
a Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei 
d'Arrendaments Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures 
de l'arrendador i de l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.  
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques 
col·legiats. 
 
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 
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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.  

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 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. 
 
Fonaments – Elements de contenció  
 
I.- Instruccions d’ús:  

Condicions d’ús: 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la 
seva seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de 
càrrega i de salubritat  previstes per a les quals s’ha construït l'edifici. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o 
dels elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 

Incidències extraordinàries: 
Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament. 
L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions 
resistents del subsòl.  
Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) o 
de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar les 
condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres. 
Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun 
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament 
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les 
mesures adients. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau de 
impermeabilització exigit. 
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Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per 
no alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin 
modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de 
protecció al foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats 
en parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants 
sobre els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements 
pesants (entre d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació 
d’altells o l'obertura de forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents 
zones de l’edifici i no poden superar els valors següents: 
 

Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 
uniforme 
kN/m

2
–

(Kg/m
2
) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 
kN/m-
(Kg/m) 

Habitatges i zones d’habitacions en 

hospitals i hotels 
2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, 

replans i portals) 
3 – (300)  – – 

A1 

Baranes, força horitzontal aplicada a 

1,20m d’alçada o sobre la vora 

superior de l’element si està a menys 

altura 

– – 0,8 – (80) 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, 

replans i portals) 
4 – (400)  – – 

A 
Zones 

residencials  

A2 
Baranes, força horitzontal aplicada a 

1,20m d’alçada o sobre la vora 

superior de l’element si està a menys 

altura 

– – 0,8 – (80) 

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, 

replans i portals) 
3 – (300) – – 

B 
Zones 

administratives 
 

Baranes, força horitzontal aplicada a 

1,20m d’alçada o sobre la vora 

superior de l’element si està a menys 

altura 

– – 0,8 – (80) 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 

C1 

Baranes, força horitzontal aplicada a 

1,20m d’alçada o sobre la vora 

superior de l’element si està a menys 

altura 

– – 0,8 – (80) 

C Zones de reunió 

(llevat les 

superfícies 

corresponents 

als usos A,B i D) 

C2 Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
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Baranes, força horitzontal aplicada a 

1,20m d’alçada o sobre la vora 

superior de l’element si està a menys 

altura 

– – 0,8 – (80) 

Zones sense obstacles que 

impedeixin el lliure moviment de les 

persones com vestíbuls d’edificis 

públics, administratius, hotels, sales 

d’exposicions en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

C3 

Baranes, força horitzontal aplicada a 

1,20m d’alçada o sobre la vora 

superior de l’element si està a menys 

altura 

– – 
1,6 - 

(160) 

Zones destinades a gimnàs o 

activitats físiques 
5– (500) 7– (700)  

C4 Baranes, força horitzontal aplicada a 

1,20m d’alçada o sobre la vora 

superior de l’element si està a menys 

altura 

– – 
1,6 - 

(160) 

Zones d’aglomeració (sales de 

concert, estadis, etc.) 
5– (500) 4 – (400)  

C5 Baranes, força horitzontal aplicada a 

1,20m d’alçada o sobre la vora 

superior de l’element si està a menys 

altura 

– – 3 - (300) 

Zones 

comercials 

D1 Locals comercials 
5– (500) 4 – (400) – 

D 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans 

superfícies 
5– (700) 7 – (500) – 

Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN 

–3.000Kg) 
2 – (200) 20 – (2.000) – 

E 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la 

vora superior de l’element si està a menys altura 
– – 

1,6 - 

(160) 

Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  

F  Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la 

vora superior de l’element si està a menys altura 
– – 

1,6 - 

(160) 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 

G2 
Cobertes amb inclinació superior a 

40º 
0 2 – (200) – 

G 

Cobertes 

accessibles 

exclusives per 

conservació 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 

d’alçada o sobre la vora superior de 

l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 
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Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús 

corresponent a la categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega 

vertical a la vora ) 

......... – 2 – (200) 

zones 

privades  
1– (100) – – 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element 

portant o un terreny que dona empentes sobre altres 

elements estructurals 
zones 

públiques 
3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, 

la distribució de la càrrega de les diferents zones i col·locar una placa 

amb el valor adoptat) 

........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la 

distribució de la càrrega de les diferents zones i col·locar una placa 

amb el valor adoptat) 

......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del 

CTE ? 
SI  NO  

       

Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  
així com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan 
contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte 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 estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 
 

Neteja: 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 

Incidències extraordinàries: 
Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 
S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves 
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres) 
perquè prenguin les mesures oportunes. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
Inspeccions tècniques de l’estructura. 
Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
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Cobertes 

 
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 
Les cobertes s’utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les 
prestacions de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin 
representar una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament 
tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació 
de coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin 
representar una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per 
sota un espai de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i 
evitar l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de 
productes químics agressius com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, 
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. 
Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals. 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en 
general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que 
la subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a 
més a més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà 
preveure, al seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la 
seguretat i d'evitar desperfectes durant les operacions de manteniment. 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta 
(juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents 
característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 
 

Neteja: 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 

Incidències extraordinàries: 
Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures oportunes. 
Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig termini poden 
afectar a la seguretat de l’estructura. 
Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon estat. 
Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, xemeneies, 
etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, entre d'altres). 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
Inspeccions tècniques de la coberta. 
Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 
Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb 
paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, elements 
passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 
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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. 
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. 

342



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. 
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.  
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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'aigua 

 
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació.  
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element 
aliè a la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els 
sifons dels desguassos. 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. 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. 
Els tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni 
tampoc per a penjar-hi objectes. 
Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que 
alimenten les diferents zones humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten 
independitzar-los en cas d’avaria.  
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 
Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de fins 
a 15 litres d'aigua per aixeta.  
Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si 
s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en 
aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels 
inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  
No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la 
banyera. La rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena càrrega per optimitzar el 
consum d’aigua. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, 
el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de 
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subministrament i l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la 
companyia d’aigües del municipi així ho especifica).  
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador especialitzat i 
d’acord amb la normativa vigent.  
 

Neteja:  
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la 
seva connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 

Incidències extraordinàries: 
Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. Les 
fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar 
la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 
En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
Desconnectar l'electricitat. 
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. 
En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es 
glacin. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de xarxa d’aigua 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 i sales de màquines. 
Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de tractament 
d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
El manteniment de la instal·lació d’aigua situada des de la clau de pas general de l'edifici 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 situada entre la clau de 
pas de l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 
 
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 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. 
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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.  
 
 
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 desguàs 
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I.- Instruccions d’ús: 
Condicions d’ús: 

La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, 
plàstics, gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, 
benzines, líquids inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs 
de la xarxa de desguàs. 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o 
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de 
desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i 
amb una empresa especialitzada.  

 
Neteja: 

Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar 
i, per evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  

 
Incidències extraordinàries: 

Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels aparells 
sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs vertical i 
horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les 
mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de reparar 
immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre 
l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 
Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es revisaran 
els sifons i les vàlvules. 
Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) i/o 
veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els escorrentius 
del terreny i per tant el sistema de desguàs. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
Revisió de la instal·lació. 
Neteja d’arquetes. 
Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i 
bombes d’elevació 
 
El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local) 
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la 
instal·lació i aparells situats dins l’espai de l’habitatge o local 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.  
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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.  
 
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: 
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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.  
 
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.  
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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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II – PLEC DE CONDICIONS 
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Segons figura en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat mitjançant Reial decret 314/2006, de 17 de març, el
projecte definirà les obres projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui
comprovar-se que les solucions proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable.
Aquesta definició inclourà, almenys, la següent informació continguda en el Plec de Condicions:

Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma
permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el
control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.

Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les
mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en l'apartat
corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions.

Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de
l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici
acabat, del present Plec de Condicions.
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1.- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

1.1.- Disposicions Generals
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres annexes,
es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública corresponent,
segons el que es disposa en la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

1.2.- Disposicions Facultatives

1.2.1.- Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la Llei 38/99 d'Ordenació de
l'Edificació (L.O.E.).

Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació.
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la L.O.E. i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel
contracte que origina la seva intervenció.

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de
l'edificació", considerant-se:

1.2.1.1.- El Promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a
tercers sota qualsevol títol.

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris.

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives,
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació.

Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions
públiques actuïn com promotors, es regiran per la legislació de contractes de les Administracions públiques i, en el que
no està contemplat en la mateixa, per les disposicions de la L.O.E.

1.2.1.2.- El Projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el
projecte.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb
l'autor d'aquest.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en
l'apartat 2 de l'article 4 de la L.O.E., cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte.

1.2.1.3.- El Constructor o Contractista
És l'agent que assumeix, contractualment davant el Promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i materials,
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra.

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP
ALS SUBCONTRACTISTES.

1.2.1.4.- El Director d'Obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics,
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d'Obra.

1.2.1.5.- El Director de l'Execució de l'Obra
És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i
de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable
l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat per l'Arquitecte, procedint a sol·licitar-li, amb
antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva
competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes.

1.2.1.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació de
la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la
normativa aplicable.

Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica,
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mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació.

1.2.1.7.- Els subministradors de productes
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de
productes de construcció.

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució.

1.2.2.- Agents que intervenen en l'obra segons Llei 38/1999 (L.O.E.)
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.3.- Agents en matèria de seguretat i salut segons RD 1627/1997
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.4.- Agents en matèria de gestió de residus segons RD 105/2008
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció
i Demolició.

1.2.5.- La Direcció Facultativa
En correspondència amb la L.O.E., la Direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de
l'Obra. A la Direcció facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en
el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors.

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en funció
de les atribucions professionals de cada tècnic participant.

1.2.6.- Visites facultatives
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la Direcció
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en
funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en cada
cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents
ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa
exigible a cadascú.

1.2.7.- Obligacions dels agents intervinents
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes en els articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i
16, del capítol III de la L.O.E. i altra legislació aplicable.

1.2.7.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al Director
d'Obra, al Director de l'Execució de l'Obra i al Contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles
per a dur a bon terme el projectat.

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els
terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per
als edificis.

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn
immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació.

Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en les
condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes
propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre.

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els
danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de
autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte.

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el R.D. 1627/97, de 24 d'octubre,
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les obres de construcció.

Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres,
que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas
de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del
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mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.

1.2.7.2.- El Projectista
Redactar el projecte per encàrrec del Promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la
documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per
a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al Promotor les còpies autoritzades corresponents,
degudament visades pel seu col·legi professional.

Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements
fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres
de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació,
allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les
determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests
d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un
exemplar del projecte complementari a l'Arquitecte abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents.

Acordar amb el Promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals.

Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per la
legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, que
haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els projectes
parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb les
competències de l'Arquitecte i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment
competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa de l'Arquitecte i previ acord amb el Promotor, podent
exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar
a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, en
suport paper o informàtic.

Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus, així
com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.

1.2.7.3.- El Constructor o Contractista
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a actuar
com constructor.

Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra,
efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema
d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció
proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists
en l'estudi o estudi bàsic.

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al
que es refereix l'article 7 del RD 1627/97 de 24 d'octubre.

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i
dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en
matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra.

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat
personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels projectes
complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la
totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents.

Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte
d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions de l'Arquitecte Director
d'Obra i del Director de l'Execució Material de l'Obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.

Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i
posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin
específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de
tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat
d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre
diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre
dels terminis previstos.

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a
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executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb
l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, Director d'Execució Material de l'Obra.

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense
dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles
tasques que es presentin malament efectuades.

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del Director de l'Execució de l'obra els
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la Direcció facultativa la informació que
necessiti per a complir adequadament la seva comesa.

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament
les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements
constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat.

Posar a la disposició de l'Arquitecte Tècnic o Aparellador els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres,
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries.

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa.

Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest,
l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final.

Facilitar als Arquitectes Directors d'Obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra
executada.

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en l'Article 19 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació i que, en funció de la
seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3 anys (danys per
defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació
o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici).

1.2.7.4.- El Director d'Obra
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als
agents que intervenen en el procés constructiu.

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències,
donant explicacions immediates al Promotor.

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments directament
relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques geotècniques del
terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i complementaris de
la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribució d'espais i les
solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació dels materials previstos.

Assessorar al Director de l'Execució de l'Obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i
execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i
Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que
està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú.

Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del Promotor, la supervisió de la
documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això
amb els visats que si escau fossin preceptius.

Informar puntualment al Promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives,
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.

Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant les
modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran
obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels documents
presentats.

Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el
procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i
de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.

La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el
Promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o
per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir
els requisits de manteniment que consten en la citada documentació.
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A més de totes les facultats que corresponen a l'Arquitecte Director d'Obra, expressades en els articles precedents, és
missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del
projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest.

S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels Arquitectes Directors d'Obra en la
seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en
perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al Contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent
responsable el Contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.5.- El Director de l'Execució de l'Obra
Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, segons s'estableix en l'Article 13 de la LOE i altra legislació vigent a aquest
efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuació

La direcció immediata de l'Obra.

Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i
materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les determinacions
del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho
considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin necessaris.

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si
escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del Director d'Obra.

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments a l'Arquitecte o
Arquitectes Directors d'Obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el Contractista
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns
certificats de idoneïtat dels mateixos.

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a
tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals,
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.

Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó vigent
i d'aplicació.

Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals
d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en
horitzontal com en vertical.

Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en
general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis
dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació.

Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de
l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les
ordres precises d'execució al Contractista i, si escau, als subcontractistes.

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta
execució material de les obres.

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment executat
a l'ordenat prèviament.

Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament,
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials,
coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents.

Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre
d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als Arquitectes Directors d'Obra que haurien de necessàriament
corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al Promotor.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la comesa
de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament
coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements
estructurals, així com les proves d'estanqueïtat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves
impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions.

Informar amb promptitud als Arquitectes Directors d'Obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint
coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos.

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.

Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el
Contractista, els Subcontractistes i el personal de l'obra.

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en
concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la
fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanqueïtat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del
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funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa
de Control de Qualitat.

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les
obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades.

Si es fes cas omís de les ordres efectuades per l'Arquitecte Tècnic, Director de l'Execució de les Obres, es considerés com
falta greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella
treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les conseqüències legals i
econòmiques.

1.2.7.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director
de l'execució de les obres.

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb
competència en la matèria.

1.2.7.7.- Els subministradors de productes
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen,
identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de
qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada.

1.2.7.8.- Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.2.8.- Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici
D'acord a l'Article 7 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació, una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la incorporació, si
escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'Obra per a la formalització
dels corresponents tràmits administratius.

A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut
durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions,
de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.

Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de l'Edifici, serà lliurada als
usuaris finals de l'edifici.

1.2.8.1.- Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.3.- Disposicions Econòmiques
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública
corresponent, segons el que es disposa en la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
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2.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.1.- Prescripcions sobre els materials
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del Director de l'Execució de l'Obra per al control de recepció en obra dels
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en l'article 7.2. del CTE, en el present
projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de complir els productes, equips i sistemes
subministrats.

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica
que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts.

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà segons l'article 7.2. del CTE:

El control de la documentació dels subministraments, realitzat d'acord amb l'article 7.2.1.
El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat, segons l'article 7.2.2.
El control mitjançant assajos, conforme a l'article 7.2.3.

Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti
l'aprovació del Director d'Execució de l'Obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra.

El Contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del
nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos.

El Contractista notificarà al Director d'Execució de l'Obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el Director d'Execució de l'Obra, les mostres i dades necessàries per a
decidir sobre la seva acceptació.

Aquests materials seran reconeguts pel director d'Execució de l'Obra abans de la seva ocupació en obra, sense
l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després
de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que
vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec
del Contractista.

El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del Contractista a aquests
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra.

2.1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE)
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb carácter
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials:

Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d'incèndi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d'utilizació.
Protecció contra el soroll.
Estalvi d'energia i aïllament tèrmic.

El marcat CE d'un producte de construcció indica:

Que aquest cumpleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials
continguts en les Normes Armonitzades (EN) i en les GuíasDITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu).
Que s'ha cumplit el sistema d'evaluació de la conformitat establert per la corresponent Decisió de la Comissió
Europea.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de
la correcta utilització del marcat CE.

És obligació del Director de l'Execució de l'Obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el Real Decret
1630/1992 pel qual es transposa al nostre ordenament legal la Directiva de Productes de Construcció 89/106/CEE.

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària.

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:

En el producte propiament dit.
En una etiqueta adherida al mateix.
En el seu envàs o embalatge.
En la documentació comercial que l'acompanya.

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm.
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A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes armonitzades i Guíes DITE per cada
familia de productes, entre les que s'inclouen:

el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi)
el nom comercial o la marca distintiva del fabricant
la direcció del fabricant
el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica
les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte
el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)
el nombre de la norma armonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els nombres de totes elles
la designació del producte, el seu ús previst i la seva designaciónormalitzada
informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions
tècniques

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició
especial, havent de cumplir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol.

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada"
(PND).

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica.

2.1.2.- Formigons

2.1.2.1.- Formigó estructural

2.1.2.1.1.- Condicions de subministre

El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de
lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen
acabades de pastar.

Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó
transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar, en
pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor.

Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran
curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de presentar
desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a l'homogeneïtat del formigó.

El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense agitadors, sempre
que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del formigó durant el
transport i la descàrrega.

2.1.2.1.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa.
Es facilitaran els següents documents:

Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE-08).

Durant el subministrament:
Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions d'obra, anirà
acompanyada d'una fulla de subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra,
i en la qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades:

Nom de la central de fabricació de formigó.
Nombre de sèrie del full de subministrament.
Data d'entrega.
Nom del peticionari i del responsable de la recepció.
Especificació del formigó.

En cas que el formigó es designi per propietats:
Designació.
Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància de ±15 kg.
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.

En cas que el formigó es designi per dosificació:
Contingut de ciment per metre cúbic de formigó.
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.
Tipus d'ambient.

Plec de condicions
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Tipus, classe i marca del ciment.
Consistència.
Grandària màxima de l'àrid.
Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté.
Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari,
indicació expressa que no conté.

Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc).
Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc.
Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la descàrrega.
Hora límit d'ús per al formigó.

Després del subministrament:
El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de representació
suficient.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una còpia compulsada
per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació:

Identificació de l'entitat certificadora.
Logotip del distintiu de qualitat.
Identificació del fabricant.
Abast del certificat.
Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).
Nombre de certificat.
Data d'expedició del certificat.

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció de
Formigó Estructural (EHE-08).

2.1.2.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera contínua
mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la barreja.

2.1.2.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de ser
major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el temps
límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin
el temps d'enduriment.

Formigonat en temps fred:

La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5°C.
Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui inferior a
zero graus centígrads.
En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores següents,
pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads.
En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures
necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran deterioracions
locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les característiques resistents del
material.

Formigonat en temps calorós:

Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que, prèvia
autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials.

2.1.3.- Acers per a formigó armat

2.1.3.1.- Acers corrugats

2.1.3.1.1.- Condicions de subministre

Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental.

Plec de condicions

Plec de condicions tècniques particulars
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2.1.3.1.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa.
Es facilitaran els següents documents:

Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de
les següents característiques:

Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant.
Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat.
Aptitud al doblegat simple.
Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de complir els requisits dels
assajos de fatiga i deformació alternativa.
Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les característiques d'adherència mitjançant
l'assaig de la biga, presentarà un certificat d'homologació d'adherència, en el qual constarà, almenys:

Marca comercial de l'acer.
Forma de subministrament: barra o rotllo.
Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels ressalts.

Composició química.
En la documentació, a més, constarà:

El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, declaració d'estar acreditat per a
l'assaig referit.
Data d'emissió del certificat.

Durant el subministrament:
Les fulles de subministrament de cada partida o remesa.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer que
hagi emprat el fabricant.
La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus d'acer mitjançant engrandiments o
omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades haurien de dur gravades les marques
d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant.
En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions de redreçat
prèvies al seu subministrament, haurà d'indicar-se explícitament en la corresponent fulla de subministrament.
En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de l'acer, es precisi de procediments
especials per al procés de soldadura, el fabricant haurà d'indicar-los.

Després del subministrament:
El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de representació
suficient.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una còpia compulsada
per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació:

Identificació de l'entitat certificadora.
Logotip del distintiu de qualitat.
Identificació del fabricant.
Abast del certificat.
Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).
Nombre de certificat.
Data d'expedició del certificat.

Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu i
d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), si la documentació
aportada és suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si escau, quines comprovacions han
d'efectuar-se.

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció de
Formigó Estructural (EHE-08).
En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la incertesa
de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de la
mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs.
Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de
l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa.

Plec de condicions

Plec de condicions tècniques particulars
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2.1.3.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat de l'atmosfera
ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, és conservessin en obra, curosament classificades segons els seus
tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la necessària traçabilidat.

Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà l'estat
de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid
en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues
de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que
siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra.

En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la seva
superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservació o
la seva adherència.

L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes instal·lacions que permetin
desenvolupar, almenys, les següents activitats:

Emmagatzematge dels productes d'acer emprats.
Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo.
Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas.

2.1.3.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de recobriment.

Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent
potencial galvànic.

Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants, com
clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

2.1.3.2.- Malles electrosoldades

2.1.3.2.1.- Condicions de subministre

Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental.

2.1.3.2.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa.
Es facilitaran els següents documents:

Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia del fabricant signat per persona
física amb representació suficient i que abasti totes les característiques contemplades en la Instrucció de
Formigó Estructural (EHE-08).
Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives.

Durant el subministrament:
Les fulles de subministrament de cada partida o remesa.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer que
hagi emprat el fabricant.
Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels tipus d'acer emprats en la malla
mitjançant els corresponents engruiximents o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades
o els filferros, si escau, haurien de dur gravades les marques d'identificació que inclouen informació sobre el
país d'origen i el fabricant.

Després del subministrament:
El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de representació
suficient.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una còpia compulsada
per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació:

Identificació de l'entitat certificadora.
Logotip del distintiu de qualitat.
Identificació del fabricant.

Plec de condicions
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Abast del certificat.
Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).
Nombre de certificat.
Data d'expedició del certificat.

Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu i
d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), si la documentació
aportada és suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si escau, quines comprovacions han
d'efectuar-se.

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció de
Formigó Estructural (EHE-08).
En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la incertesa
de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de la
mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs.
Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de
l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa.

2.1.3.2.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de l'agressivitat de l'atmosfera
ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, es conservaran en obra, curosament classificades segons els seus tipus,
qualitats, diàmetres i procedències, per a garantitzar la necessària traçabilidat.

Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà l'estat
de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid
en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues
de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que
siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra.

En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la seva
superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservació o
la seva adherència.

2.1.3.2.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de recobriment.

Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent
potencial galvànic.

Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants, com
clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

2.1.4.- Acers per a estructures metàl·liques

2.1.4.1.- Acers en perfils laminats

2.1.4.1.1.- Condicions de subministre

Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions permanents i els
danys superficials siguin mínims. Els components han d'estar protegits contra possibles danys en els punts de bragat
(per on se subjecten per a hissar-los).

Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar apilats per sobre del
terreny i sense contacte directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulació d'aigua. Els components han de
mantenir-se nets i col·locats de manera que s'evitin les deformacions permanents.

2.1.4.1.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Per als productes plans:
Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235, S275 i S355 de grau
JR queda a elecció del fabricant.

Si en la comanda se sol·licita inspecció i assaig, s'haurà d'indicar:
Tipus d'inspecció i assajos (específics o no específics).
El tipus de document de la inspecció.

Per als productes llargs:
Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235, S275 i S355 de grau
JR queda a elecció del fabricant.

Plec de condicions
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Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.4.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de temps, o d'una manera tal que poguessin haver
sofert una deterioració important, haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per a assegurar-se que segueixen
complint amb la norma de producte corresponent. Els productes d'acer resistents a la corrosió atmosfèrica poden
requerir un regalim lleuger abans de la seva ocupació per a proporcionar-los una base uniforme per a l'exposició a la
intempèrie.

El material haurà d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu fabricant, quan es disposi
d'aquestes.

2.1.4.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

El material no haurà d'emprar-se si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel seu fabricant.

2.1.5.- Morters

2.1.5.1.- Morters fets en obra

2.1.5.1.1.- Condicions de subministre

El conglomerant (calç o ciment) s'ha de subministrar:

En sacs de paper o plàstic, adequats perquè el seu contingut no pateixi alteració.
O a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que garanteixin la seva perfecta
conservació.

La sorra s'ha de subministrar a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que
garanteixin la seva perfecta conservació.

L'aigua s'ha de subministrar des de la xarxa d'aigua potable.

2.1.5.1.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Si certs tipus de morter necessiten equipaments, procediments o temps de pastat especificats per al pastat en obra,
s'han d'especificar pel fabricant. El temps de pastat s'amida a partir del moment en el qual tots els components
s'han addicionat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.5.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Els morters han d'estar perfectament protegits de l'aigua i del vent, ja que, si es troben exposats a l'acció d'aquest
últim, la barreja veurà reduït el nombre de fins que la componen, deteriorant les seves característiques inicials i, per
tant, no podrà ser utilitzat. És aconsellable emmagatzemar els morters secs en sitges.

2.1.5.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

Per a triar el tipus de morter apropiat es tindrà en compte determinades propietats, com la resistència al gel i el
contingut de sals solubles en les condicions de servei en funció del grau d'exposició i del risc de saturació d'aigua.

En condicions climatològiques adverses, com pluja, gelada o excessiva calor, es prendran les mesures oportunes de
protecció.

El pastat dels morters es realitzarà preferentment amb mitjans mecànics. La barreja ha de ser batuda fins a aconseguir
la seva uniformitat, amb un temps mínim d'1 minut. Quan el pastat es realitzi a mà, es farà sobre una plataforma
impermeable i neta, realitzant com a mínim tres batudes.

El morter s'utilitzarà en les dues hores posteriors al seu pastat. Si és necessari, durant aquest temps se li podrà agregar
aigua per a compensar la seva pèrdua. Passades les dues hores, el morter que no s'hagi emprat es rebutjarà.

Plec de condicions
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2.1.6.- Conglomerants

2.1.6.1.- Guixos i escaioles per a revestiments continus

2.1.6.1.1.- Condicions de subministre

Els guixos i escaioles s'han de subministrar a granel o ensacats, amb mitjans adequats perquè no sofreixin alteració. En
cas d'utilitzar sacs, aquests seran amb tancament de tipus vàlvula.

2.1.6.1.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

Inspeccions:

Per al control de recepció s'establiran partides homogènies procedents d'una mateixa unitat de transport (camió,
cisterna, vagó o similar) i que provinguin d'una mateixa fàbrica. També es podrà considerar com partida el material
homogeni subministrat directament des d'una fàbrica en un mateix dia, encara que sigui en diferents lliuraments.
A la seva arribada a destinació o durant la presa de mostres la Direcció Facultativa comprovarà que:

El producte arriba perfectament envasat i els envasos en bon estat.
El producte és identificable amb l'especificat anteriorment.
El producte estarà sec i exempt de grumolls.

2.1.6.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Les mostres que han de conservar-se en obra, s'emmagatzemaran en la mateixa, en un local sec, cobert i tancat durant
un mínim de seixanta dies des de la seva recepció.

2.1.7.- Materials ceràmics

2.1.7.1.- Maons ceràmics per revestir

2.1.7.1.1.- Condicions de subministre

Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets.

Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre l'absorció de la humitat ambient.

La descàrrega s'ha de realitzar directament en les plantes de l'edifici, situant els palets prop dels pilars de l'estructura.

2.1.7.1.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.7.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es recepcionin
altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar.

Els maons no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., provocant en
la posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències.

Els maons s'han de conservar empaquetats fins al moment del seu ús, preservant-los d'accions externes que alterin el
seu aspecte.
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S'agruparan per partides, tenint en compte el tipus i la classe.

El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser curosa, evitant
frecs entre les peces.

Els maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estarà neta en tot moment i disposarà de doll d'aigua sobre el disc.

Una vegada tallada correctament la peça, s'ha de netejar la superfície vista, deixant assecar el maó abans de la seva
posta en obra.

Per a evitar que s'embrutin els maons, s'ha de netejar la màquina, especialment cada vegada que es canviï de color de
maó.

2.1.7.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

Els maons s'han d'humitejar abans de la seva posta en obra.

2.1.7.2.- Rajoles ceràmiques

2.1.7.2.1.- Condicions de subministre

Les rajoles s'han de subministrar empaquetades en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques.

2.1.7.2.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.7.2.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà en el seu embalatge, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie.

2.1.7.2.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

Col·locació en capa gruixuda: És el sistema tradicional, pel que es col·loca la ceràmica directament sobre el suport. No
es recomana la col·locació de rejoles ceràmiques de format superior a 35x35 cm, o superfície equivalent, mitjançant
aquest sistema.

Col·locació en capa fina: Es un sistema més recent que la capa gruixuda, pel que es col·loca la ceràmica sobre una capa
prèvia de regulariztació del suport, ja siguin enfoscats en les parets o bases de morter en els sòls.

2.1.7.3.- Adhesius per a rajoles ceràmiques

2.1.7.3.1.- Condicions de subministre

Els adhesius s'han de subministrar en sacs de paper paletitzats.

2.1.7.3.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.
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2.1.7.3.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

El temps de conservació és de 12 mesos a partir de la data de fabricació.

L'emmagatzematge es realitzarà en lloc fresc i en el seu envàs original tancat.

2.1.7.3.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

Els diferents tipus d'adhesius tenen característiques en funció de les propietats d'aplicació (condicions climatològiques,
condicions d'enduriment, etc.) i de les prestacions finals; el fabricant és responsable d'informar sobre les condicions i
l'ús adequat i el prescriptor ha d'avaluar les condicions i estat del lloc de treball i seleccionar l'adhesiu adequat
considerant els possibles riscos.

Col·locar sempre les rajoles sobre l'adhesiu encara fresc, abans que formi una pel·lícula superficial antiadherent.

Els adhesius s'han d'aplicar amb gruix de capa uniforme amb l'ajuda de planes dentades.

2.1.7.4.- Material de beurada per a rajoles ceràmiques

2.1.7.4.1.- Condicions de subministre

El material de beurada s'ha de subministrar en sacs de paper paletitzats.

2.1.7.4.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Aquest material ha d'estar marcat clarament en els embalatges i/o en la documentació tècnica del producte, com a
mínim amb la següent informació:

Nom el producte.
Marca del fabricant i lloc d'origen.
Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge.
Nombre de la norma i data de publicació.
Identificació normalitzada del producte.
Instruccions d'ús (proporcions de barreja, temps de maduració, vida útil, manera d'aplicació, temps fins la
neteja, temps fins a permetre el seu ús, àmbit d'aplicació, etc.).

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.7.4.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

El temps de conservació és de 12 mesos a partir de la data de fabricació.

L'emmagatzematge es realitzarà en lloc fresc i en el seu envàs original tancat.

2.1.7.4.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

Els diferents tipus de materials per a beurada tenen característiques en funció de les propietats d'aplicació (condicions
climatològiques, condicions d'enduriment, etc.) i de les prestacions finals; el fabricant és responsable d'informar sobre
les condicions i l'ús adequat i el prescriptor ha d'avaluar les condicions i estat del lloc de treball i seleccionar el material
de beurada adequat considerant els possibles riscos.

En col·locació en exteriors s'ha de protegir de la pluja i de les gelades durant les primeres 24 hores.

2.1.8.- Prefabricats de ciment

2.1.8.1.- Blocs de formigó

2.1.8.1.1.- Condicions de subministre

Els blocs s'han de subministrar empaquetats i sobre palets, de manera que es garantitzi la seva immobilitat tant
longitudinal com transversal, procurant evitar malmeses en els mateixos.

Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre la transpiració de les peces en contacte amb la humitat
ambient.
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En cas d'utilitzar cintes o bragues d'acer per la subjecció dels paquets, aquests han de tenir els cantells protegits per
mitjà de cantoneres metàl·liques o de fusta, a fi d'evitar danys en la superfície dels blocs.

2.1.8.1.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.8.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es recepcionin
altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar.

Els blocs no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., provocant en la
posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències.

El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser curosa, evitant
frecs entre les peces.

Quan sigui necessari, les peces s'han de tallar netament amb la maquinària adequada.

2.1.8.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

S'aconsella que al moment de la posta en obra hagin transcurregut al menys 28 dies des de la data de fabricació.

Es deu evitar l'ús de blocs secs, que hagin romàs llarg temps al sol i es trobin deshidratats, ja que es provocaria la
deshidratació per absorció del morter de juntes.

2.1.9.- Forjats

2.1.9.1.- Elements resistents prefabricats de formigó armat per a forjats

2.1.9.1.1.- Condicions de subministre

Els elements prefabricats s'han de recolzar sobre les caixes del camió de manera que no s'introdueixin esforços en els
elements no contemplats en el projecte.

La càrrega haurà d'estar lligada per a evitar moviments indesitjats de la mateixa.

Les peces haurien d'estar separades mitjançant els dispositius adequats per a evitar impactes entre les mateixes durant
el transport.

En el cas que el transport s'efectuï en edats molt primerenques de l'element, haurà d'evitar-se la seva dessecació
durant el mateix.

Per a la seva descàrrega i manipulació en l'obra s'han d'emprar els mitjans de descàrrega adequats a les dimensions i
pes de l'element, cuidant especialment que no es produeixin pèrdues d'alineació o verticalidad que poguessin produir
tensions inadmissibles en el mateix.

2.1.9.1.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció de
Formigó Estructural (EHE-08).

Inspeccions:

Es recomana que la Direcció Facultativa, directament o mitjançant una entitat de control, efectuï una inspecció de
les instal·lacions de prefabricació.
Si algun element resultès danyat durant el transport, descàrrega i/o manipulació, afectant a la seva capacitat
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portant, haurà de rebutjar-se.

2.1.9.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Les zones d'apilaments seran llocs suficientment grans perquè es permeti la gestió adequada dels mateixos sense
perdre la necessària traçabilitat, alhora que siguin possibles les maniobres de camions o grues, si escau.

Per a evitar el contacte directe amb el sòl, s'apilaran horitzontalment sobre travesses de fusta, que coincidiran en la
mateixa vertical, amb vols no majors de 0,5 m i amb una alçada màxima de piles de 1,50 m.

S'evitarà que en la maniobra d'hissat s'originen vols o llums excessives que poden arribar a fissurar l'element,
modificant el seu comportament posterior en servei.

Si escau, les juntes, fixacions, etc., haurien de ser apilades en un magatzem, de manera que no s'alterin les seves
característiques.

2.1.9.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

El muntatge dels elements prefabricats haurà de ser conforme amb l'establert en el projecte.

En funció del tipus d'element prefabricat, pot ser necessari que el muntatge sigui efectuat per personal especialitzat i
amb la deguda formació.

2.1.10.- Sistemes de plaques

2.1.10.1.- Plaques de guix laminat

2.1.10.1.1.- Condicions de subministre

Les plaques s'han de subministrar aparellades i embalades amb un film estirable, en paquets paletitzats.

Durant el seu transport es subjectarà degudament, col·locant cantoneres als cantells de les plaques per on passi la cinta
de subjecció.

2.1.10.1.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
Cada palet anirà identificat, en la seva part inferior esquerra, amb una etiqueta col·locada entre el plàstic i les
plaques, on figuri tota la informació referent a dimensions, tipus i característiques del producte.
Les plaques de guix laminat portarà imprès en la cara oculta:

Dades de fabricació: any, mes, dia i hora.
Tipus de placa.
Norma de control.

En el cantell de cadascuna de las plaques constarà da data de fabricació.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

Inspeccions:

Un cop que es rebi el material, es essencial realitzar una inspecció visual, detectant possibles anomalíes en la
qualitat del producte.

2.1.10.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà en posició horitzontal, elevats del sòl sobre travessers separats no més de 40 cm i en
llocs protegits de cops i de la intempèrie.

El lloc on s'emmagatzemi el material ha de ser totalment pla, pudent-se apilar un màxim de 10 palets.

Es recomana que una pila de plaques de guix laminat no toqui amb la inmediatament posterior, deixant un espai
prudencial entre pila i pila. S'haurà de col·locar ben aliniades totes les fileres, deixant espais suficients per a evitar el
frec entre elles.
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2.1.10.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

L'edifici haurà d'estar cobert i amb les façanes tancades.

Les plaques s'han de tallar amb una ganiveta retràctil i/o un xerrac, treballant sempre per la cara adequada i efectuant
tot tipus d'ajustos abans de la seva col·locació, sense forzar-les mai per a que encaixin al seu lloc.

Les vores tallades s'han de repassar abans de la seva col·locació.

Les instal·lacions haurien de trobar-se situades en els seus recorreguts horitzontals i en posició d'espera els recorreguts
o braçals verticals.

2.1.10.2.- Perfils metàl·lics per a plaques de guix laminat

2.1.10.2.1.- Condicions de subministre

Els perfils s'han de transportar de forma que es garanteixi la inmovilitat transversal i longitudinal de la càrrega, així
com la adequada sujecció del material. Per a això es recomana:

Mantenir intacte l'empaquetament dels perfils fins al seu ús.
Els perfils es solapen enfrontats de dos en dos protegint la part més delicada del perfil i facilitant el seu
manejament. Aquests al mateix temps s'agrupen en petits paquets sense envoltori subjectats amb fleixos de plàstic.
Per al subministrament en obra d'aquest material s'agrupen diversos paquets de perfils amb fleixos metàl·lics. El
fleix metàl·lic portarà cantoneres protectores en la part superior per a evitar deteriorar els perfils i en la part inferior
es colocaran llistons de fusta per a facilitar el se manejament, que actuen a mode de palet.
La perfileria metàl·lica es una càrrega lleugera i inestable. Per tant, es colocaran com a mínim de 2 a 3 fleixos
metàl·lics per a garantitzar una major subjecció, sobre tot en cas de que la càrrega sigui remuntada. La sbujecció
del material ha d'assegurar l'estabilitat del perfil, sense danyar la seva rectitud.
No es aconsejable remuntar molts palets en el transport, cuatre o cinc com a màxim depenent del tipus de producte.

2.1.10.2.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
Cada perfil ha d'estar marcat, de forma duradora i clara, amb la següent informació:

El nom de l'empresa.
Norma que ha de complir.
Dimensions i tipus del material.
Data i hora de fabricació.

A més, el marcat complert ha de figurar en la etiqueta, en l'embalaje o en els documents que acompanyen al
producte.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

Inspeccions:

Un cop que es reb el material, es essencial realitzar una inspecció visual, detectant possibles anomalies en el
producte. Si els perfils mostren òxid o un aspecte blanquinós, degut a haver estat molt temps exposat a la pluja,
humida o gelades, s'han de dirigir al distribuïdor.

2.1.10.2.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà aprop del lloc de treball per a facilitar el seu manejament i evitar el seu deteriorament
degut als cops.

Els perfils vists poden estar en la intempèrie durant un llarg període de temps sense que s'oxidin per l'aigua. Malgrat
això, s'haurà de protegir si han d'estar molt temps exposat a l'aigua, geladess, nevades, humitat o temperatures molt
altes.

El lloc on s'emmgatzemi el material ha de ser totalment pla i es poden apilar fins una alçada de uns 3 m, depenent del
tipus de material.

Aquest producte es altament sensible als cops, per això cal prestar atenció si la manipulació es realitza amb
maquinària, ja que pot deteriorar-se el producte.

Si es manipula manualment, es obligatori fer-ho amb guants especials per al manejament de perfileria metàl·lica. El seu
tall es molt afilat i pot provocar accidents si no es prenen les precaucions adequades.

Es convenient manejar els paquets entre dues persones, a pesar de que la perfileria es un material molt lleuger.
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2.1.10.3.- Pastes per a plaques de guix laminat

2.1.10.3.1.- Condicions de subministre

Les pastes que es presenten en pols s'han de subministrar en sacs de paper de entre 5 i 20 kg, paletitzats a raó de
1000 kg per palet retractilat.

Les pastes que es presenten com a tal s'han de subministrar en envasos de plàstic de entre 7 i 20 kg, paletitzats a raó
de 800 kg per palet retractilat.

2.1.10.3.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
A més, el marcat complert ha de figurar en la etiqueta, en l'embalaje o en els documents que acompanyen al
producte.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.10.3.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzemament es realitzarà en llocs coberts, secs, resguardats de la intempèrie i protegits de la humitat, del sol
directe i de les gelades.

Els sacs de paper que continguin pastes es colocaran separats del sòl, evitant qualsevol contacte amb possibles residus
líquids que poden trobar-se en les obres. Els sacs de paper presenten microperforacions que permeten la aireació del
producte. Expossar aquest producte al contacte amb líquids o a alts nivells d'humetat ambient pot provocar la
compactació parcial del producte.

Els palets de pastes de juntes presentades en sacs de paper no s'apilaran en més de dos alçades. La resina
termoplàstica que contenen aquest material reacciona sota condicions de pressió i temperatura, generant un
reblaniment del material.

Els palets de pasta d'enganxament presentada en sacs de paper permeten ser apilats en tres alçades, ja que no
contenen resina termoplàstica.

Les pastes envasades en pots de plàstic poden emmagatzamar-se sobre el sòl, però mai s'apilaran si no es en
estanteries, ja que els envasos de plàstic poden petir deformacions sota altes temperatures o pressió de càrrega.

Es aconsejable realitzar una rotació cada cert temps del material emmagatzemat, alliberant la pressió constant que
peteix aquest material si es apilat en varies alçades.

S'ha d'evitar la existència d'elevadas concentracions de producte en pols a l'aire, ja que pot provocar irritacions en el
ulls i vies respiratòries i sequedat a la pell, pel que es recomana utilitzar guants i ulleres protectores.

2.1.10.3.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

Pastes de d'unió: Es comprovarà que les parets son absorvents, estan en bon estat i lliures d'humitat, bruticia, pols,
grassa o olis. Les superfícies imperfectes a tractar no han de presentar irregularitats superiores a 15 mm.

2.1.11.- Aïllants i impermeabilitzants

2.1.11.1.- Aïllants conformats en planxes rígides

2.1.11.1.1.- Condicions de subministre

Els aïllants s'han de subministrar en forma de panells, envoltats en films plàstics en les seves sis caras.

Els panells s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzematge i transport.

En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es desplacin per la caixa
del transport.
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2.1.11.1.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant
declararà el valor del factor de resistència a la difusió de l'aigua.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.11.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un periòde limitat de temps.

S'apilaran horitzontalment sobre superfícies planes i netes.

Es protegiran de la insolació directa i de l'acció del vent.

2.1.11.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

Es seguiran les recomenacions d'aplicació i d'ús proporcionades pel fabricant en la seva documentació tècnica.

2.1.11.2.- Aïllants de llana mineral

2.1.11.2.1.- Condicions de subministre

Els aïllant s'han de subministrar en formes de panells enrollats o mantes, envoltats en films plàstics.

Els panells o mantes s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzemament i transport.

En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es desplacin per la caixa
del transport.

Es procurarà no aplicar pesos elevats sobre els mateixos, per a evitar la seva deterioració.

2.1.11.2.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.11.2.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Conservar i emmagatzemar preferentment en el palet original, protegits del sol i de la intempèrie, en cas que estigui
prevista la seva aplicació.

Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un periòde limitat de temps.

Els panells s'han d'emmagatzemar sota coberta, sobre superfícies planes i netes.

Sempre que es manipuli el panell de llana de roca es farà amb guants.

En cap cas ha d'emprar-se per a tallar el producte maquinària que pugui disseminar pols, ja que aquesta produeix
irritació de gola i d'ulls.

2.1.11.2.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

En aïllants utilitzats en cobertes, es recomana evitar la seva aplicació quan les condicions climatològiques siguin
adverses, en particular quan estigui nevant o hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada,
o quan bufi vent fort.

Plec de condicions
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Els productes s'han de col·locar sempre secs.

2.1.11.3.- Aïllants projectats d'escuma de poliuretà

2.1.11.3.1.- Condicions de subministre

Els aïllants s'han de subministrar protegits, de manera que no s'alterin les seves característiques.

2.1.11.3.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Si el material ha de ser el component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant
declararà, com a mínim, els valors per les següents propietats higrotèrmiques:

Conductivitat tèrmica ([zonaladr_tipo_ud_conduct_termica]).
Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.11.3.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

El temps màxim d'emmagatzematge serà de 9 mesos des de la seva data de fabricació.

S'emmagatzemaran en els seus envasos d'origen ben tancats i no deteriorats, en lloc sec i fresc i en posició vertical.

2.1.11.3.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

Temperatura d'aplicació entre 5°C i 35°C.

No aplicar en presència de foc o sobre superfícies calentes (temperatura major de 30°C).

No emplenar els buits més del 60% del seu volum, doncs l'escuma expandeix per l'acció de la humitat ambient.

En quant a l'envàs d'aplicació:

No prémer la vàlvula o el gallet enèrgicament.
No escalfar per sobre de 50°C.
Evitar l'exposició al sol.
No llençar l'envàs fins que estigui totalment buit.

2.1.11.4.- Imprimadors bituminosos

2.1.11.4.1.- Condicions de subministre

Els imprimadors s'han de subministrar en envàs hermètic.

2.1.11.4.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Els imprimadors bituminosos, en el seu envàs, haurien de dur marcat:
La identificació del fabricant o marca comercial.
La designació conforme a la norma corresponent.
Les incompatibilitats d'ús i instruccions d'aplicació.
El segell de qualitat, en el seu cas.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.11.4.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà en envasos tancats hermèticament, protegits de la humitat, de les gelades i de la
radiació solar directa.

El temps màxim d'emmagatzematge és de 6 mesos.

Plec de condicions

Plec de condicions tècniques particulars

   26

376



No s'haurien de sedimentar durant l'emmagatzematge de manera que no pugui retornar-se'ls la seva condició primitiva
per agitació moderada.

2.1.11.4.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

Se solen aplicar a temperatura ambient. No podran aplicar-se amb temperatura ambient inferior a 5°C.

La superfície a imprimar ha d'estar lliure de partícules estranyes, restes no adherides, pols i greix.

Les emulsions tipus A i C s'apliquen directament sobre les superfícies, les dels tipus B i D, per a la seva aplicació com
emprimació de superfícies, han de dissoldre's en aigua fins a arribar a la viscositat exigida als tipus A i C.

Les pintures d'emprimació de tipus I solament poden aplicar-se quan la impermeabilització es realitza amb productes
asfàltics; les de tipus II solament s'han d'utilitzar quan la impermeabilització es realitza amb productes de quitrà
d'hulla.

2.1.11.5.- Làmines bituminoses

2.1.11.5.1.- Condicions de subministre

Les làmines s'han de transportar preferentment en palets retractilats i, en cas de petits apilaments, en rotllos solts.

Cada rotllo contindrà una sola peça o com a màxim dues. Només s'acceptaran dues peces en el 3% dels rotllos de cada
partida i no s'acceptarà cap que contingui més de dues peces. Els rotllos aniran protegits. Es procurarà no aplicar pesos
elevats sobre els mateixos per a evitar la seva deterioració.

2.1.11.5.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
Cada rotllo tindrà una etiqueta en la qual constarà:

Nom i adreça del fabricant, marca comercial o subministrador.
Designació del producte segons normativa.
Nom comercial de la làmina.
Longitud i amplària nominal de la làmina en m.
Nombre i tipus d'armadures, si escau.
Data de fabricació.
Condicions d'emmagatzematge.
En làmines LBA, LBM, LBME, LO i LOM: Massa nominal de la làmina per 10 m².
En làmines LAM: Massa mitja de la làmina per 10 m².
En làmines bituminoses armades: Massa nominal de la làmina per 10 m².
En làmines LBME: Gruix nominal de la làmina en mm.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.11.5.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Conservar i emmagatzemar preferentment en el palet original, apilats en posició horitzontal amb un màxim de quatre
filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs
coberts i ventilats, en el cas que estigui prevista la seva aplicació.

2.1.11.5.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

Es recomana evitar la seva aplicació quan el clima sigui plujós o la temperatura inferior a 5°C, o quan així es previngui.

La força del vent ha de ser considerada en qualsevol cas.

2.1.12.- Fusteria i manyeria

2.1.12.1.- Portes de fusta

2.1.12.1.1.- Condicions de subministre

Les portes s'han de subministrar protegidas, de manera que no s'alterin les seves característiques.

Plec de condicions
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2.1.12.1.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

El subministrador facilitarà la documentació que es relaciona a continuació:
Documents d'origen, fulla de subministrament i etiquetatge.
Certificat de garantia del fabricador, signat per persona física.
Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

Inspeccions:

En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a mínim:
La escairada i planitat de les portes.
Verificació de les dimensions.

2.1.12.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzement se realitzarà conservannt la protecció de la fusteria fins el revestiment de la fàbrica i la col·locació,
en el seu cas, del cristallament.

2.1.12.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

La fàbrica que rebi la fusteria de la porta estarà acabada, a falta de revestiments. El càrcol estarà col·locat i aplomat.

Abans de la seva col·locació es comprovarà que la fusteria conservi la seva protecció. Es repasarà l'ajust de ferramentes
i l'anivellament de fulles.

2.1.13.- Vidres

2.1.13.1.- Vidres per a la construcció

2.1.13.1.1.- Condicions de subministre

Els vidres s'han de transportar en grups de 40 cm d'espessor màxim i sobre material dur.

Els vidres s'han de lliurar amb suros intercalats, de manera que hagi airejament entre ells durant el transport.

2.1.13.1.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.13.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà protegit d'accions mecàniques tals com cops, ratllades i sol directe i d'accions
químiques com impressions produïdes per la humitat.

S'emmagatzemaran en grups de 25 cm d'espessor màxim i amb un pendent del 6% respecte a la vertical.

S'emmagatzemaran les piles de vidre començant pels vidres de major dimensió i procurant posar sempre entre cada
vidre materials tals com suros, llistons de fusta o paper ondulat. El contacte d'una aresta amb una cara del vidre pot
provocar ratlles en la superfície. També cal procurar que tots els vidres tinguin la mateixa inclinació, perquè donin
suport de forma regular i no hi hagi càrregues puntuals.

És convenient tapar les piles de vidre per a evitar la brutícia. La protecció ha de ser ventilada.

La manipulació de vidres plens de pols pot provocar ratlles en la superfície dels mateixos.
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2.1.13.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra

Abans de l'envidriament, es recomana eliminar els suros d'emmagatzematge i transport, així com les etiquetes
identificatives de la comanda, ja que de no fer-lo l'escalfament podria ocasionar trencaments tèrmics.

2.1.14.- Instal·lacions

2.1.14.1.- Tubs de PVC-U

2.1.14.1.1.- Condicions de subministre

Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions, sense paletizar, i els accessoris en caixes adequades per a ells.

Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de manera que no es produeixin deformacions per contacte amb arestes
vives, cadenes, etc.

Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs
s'han d'apilar a una alçada màxima d'1,5 m.

S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del camió.

2.1.14.1.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Els tubs i accessoris han d'estar marcats a intervals d'1 m per a sistemes d'evacuació i de 2 m per a sanejament
soterrat i almenys una vegada per element amb:

Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi, i un
nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una).

Els caràcters de marcat han d'estar etiquetats, impresos o gravats directament sobre l'element de manera que
siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada en obra.
El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement sobre l'aptitud a l'ús de
l'element.
Es considerarà acceptable un marcat per gravat que redueixi el gruix de la paret menys de 0,25 mm, sempre que no
s'infringeixin les limitacions de toleràncies en gruix.
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base de l'element.
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.
Els elements certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.14.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Els tubs i accessoris han de descarregar-se curosament.

S'ha d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris.

S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.

S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta, amb
la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs.

Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits
contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb embocadura i
els extrems sense embocadura o en capes adjacents.

Ha d'evitar-se tot risc de deterioració duent els tubs i accessoris sense arrossegar fins al lloc de treball.

S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es
neteja, a instal·lacions defectuoses. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar mitjançant líquid netejador i
seguint les instruccions del fabricant.

El tub s'ha de tallar net de rebaves.
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2.1.14.2.- Tubs de polietilè

2.1.14.2.1.- Condicions de subministre

Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions, sense paletizar, i els accessoris en caixes adequades per a ells.

Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de manera que no es produeixin deformacions per contacte amb arestes
vives, cadenes, etc.

Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs
s'han d'apilar a una alçada màxima d'1,5 m.

S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del camió.

Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt dels
tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin.

Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició horitzontal,
han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en aquesta posició.

Els tubs i accessoris han de descarregar-se curosament.

2.1.14.2.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Els tubs i accessoris han d'estar marcats, a intervals màxims d'1 m per a tubs i almenys una vegada per tub o
accessori, amb:

Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi, i un
nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una).

Els caràcters de marcat han d'estar etiquetats, impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera
que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posta en obra.
El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement sobre l'aptitud a l'ús de
l'element.
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base de l'element.
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.
Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.
Els accessoris de fusió o electrofusió han d'estar marcats amb un sistema numèric, electromecànic o autoregulat,
per a reconeixement dels paràmetres de fusió, per a facilitar el procés. Quan s'utilitzin codis de barres pel
reconeixement numèric, l'etiqueta que li inclogui s'ha de poder adherir a l'accessori i protegir-se de deterioracions.
Els accessoris han d'estar embalats a granel o protegir-se individualment, quan sigui necessari, amb la finalitat
d'evitar deterioracions i contaminació; l'embalatge ha de dur almenys una etiqueta amb el nom del fabricant, el
tipus i dimensions de l'article, el nombre d'unitats i qualsevol condició especial d'emmagatzematge.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.14.2.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

S'ha d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris.

S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.

S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta, amb
la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs.

Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits
contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb embocadura i
els extrems sense embocadura o en capes adjacents.

Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o prestatgeries
especialment dissenyades per a aquest fi.

El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en espiral.

Ha d'evitar-se tot risc de deterioració duent els tubs i accessoris sense arrossegar fins al lloc de treball.

S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es
neteja, a instal·lacions defectuoses. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del
fabricant.

El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs.
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2.1.14.3.- Tubs de plàstic (PP, PE-X, PB, PVC-C)

2.1.14.3.1.- Condicions de subministre

Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els accessoris en caixes
adequades per a ells.

Els tubs s'han de col·locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte amb arestes
vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints innecessaris.

Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs
s'han d'apilar a una alçada màxima d'1,5 m.

S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del camió.

Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt dels
tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin.

Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició horitzontal,
han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en aquesta posició.

Els tubs i accessoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente.

2.1.14.3.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb:
Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi, i un
nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una).

Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera que siguin
llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada en obra
El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el comportament
funcional del tub o accessori.
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del tub o accessori.
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.
Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.14.3.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si fos possible, els
embalatges d'origen.

S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.

S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta, amb
la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs.

Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits
contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb embocadura i
els extrems sense embocadura o en capes adjacents.

Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o prestatgeries
especialment dissenyades per a aquest fi.

El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en espiral.

Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de treball, i evitant
dejar-los caure sobre una superfície dura.

Quan s'utilitzin mitjants mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no produeixen danys en
els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulació no han d'entrar en contacte amb el
tub.

S'ha d'evitars qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es
neteja, a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb el fi d'evitar l'entrada de
brutícia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs.
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2.1.14.4.- Aixetam sanitària

2.1.14.4.1.- Condicions de subministre

Se subministraran en bossa de plàstic dintre de caixa protectora.

2.1.14.4.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Aquest material ha d'estar marcat de manera permanent i llegible amb:
Per aixetes convencionals de sistema de Tipus 1

El nom o identificació del fabricant sobre el cos o l'òrgan de maniobra.
El nom o identificació del fabricant en la muntura.
Els codis de les classes de nivell acústic i del cabal (el marcat de cabal només és exigible si l'aixeta està
dotada d'un regulador de doll intercanviable).

Pels mescladors termostàtics
El nom o identificació del fabricant sobre el cos o l'òrgan de maniobra.
Les lletres LP (baixa pressió).

Els dispositius de control de les aixetes han d'identificar:
Per a l'aigua freda, el color blau, o la paraula, o la primera lletra de freda.
Per a l'aigua calenta, el color vermell, o la paraula, o la primera lletra de calenta.

Els dispositius de control dels mescladors termostàtics han de dur marcada una escala graduada o símbols per a
control de la temperatura.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

Inspeccions:

El dispositiu de control per a aigua freda ha d'estar a la dreta i el d'aigua calenta a l'esquerra quan es mira a l'aixeta
de cara. En cas de dispositius de control situats un damunt de l'altre, l'aigua calenta ha d'estar en la part superior.
En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a mínim:

La no existència de taques i vores esbrocades.
La falta de esmalt o altres defects en les superfécies llises.
El color i textura uniforme en tota la seva superfície.

2.1.14.4.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà en el seu embalatge, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie.

2.1.14.5.- Aparells sanitaris ceràmics

2.1.14.5.1.- Condicions de subministre

Durant el transport les superfícies es protegiran adequadament.

2.1.14.5.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

Aquest material disposarà de les següents dades:
Una etiqueta amb el nom o identificació del fabricant.
Les instruccions per a la seva instal·lació.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.14.5.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie. Es col·locaran en posició vertical.
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2.1.15.- Varis

2.1.15.1.- Sotaponts, portasotaponts i basculants.

2.1.15.1.1.- Condicions de subministre

Els sotaponts, portasotaponts i basculants s'han de transportar convenientment empaquetats, de tal manera que
s'evitin les situacions de risc per caiguda d'algun element durant el trajecte.

Els sotaponts i portasotaponts s'han de transportar en paquets amb forma de cilindres d'aproximadament un metre de
diàmetre.

Els basculants s'han de transportar en els mateixos palets en que es subministren.

2.1.15.1.2.- Recepció i control

Documentació dels subministraments:

El subministrador facilitarà la documentació que es relaciona a continuació:
Documents d'origen, fulla de subministrament i etiquetatge.
Certificat de garantia del fabricador, signat per persona física.
Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

Inspeccions:

En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a mínim:
La rectitud, planitud i absència d'esquerdes en els diferents elements metàl·lics.
Verificació de les dimensions de la peça.
L'estat i acabat de les soldadures.
L'homogeneïtat de l'acabat final de protecció (pintura), verificant-ne l'adherència de la mateixa amb rasqueta.
En cas de sotaponts i portasotaponts, també s'ha de controlar:

Que no hi hagi deformacions longitudinals superiors a 2 cm, ni abonyegaments importants, ni falta
d'elements.
Que no tinguin taques d'òxid generalitzades.

En cas de basculants, s'ha de controlar també:
Que no estiguin doblegats, ni tinguin abonyegaments o esquerdes importants.
Que tinguin dos taps de plàstic i els llistons de fusta fixats.
Que el passador estigui en bon estat i que al tancar-lo faci topall amb el cos del basculant.

2.1.15.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà de manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el
terra.

2.2.- Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats:

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura específica
correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en
obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el Director de l'Execució de l'Obra haurà rebut
els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor
del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del Director de l'Execució de l'Obra de tots els materials que
constitueixen la unitat d'obra.
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Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals
de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden servir
de suport a la nova unitat d'obra.

AMBIENTALS
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores.

DEL CONTRACTISTA
En alguns casos, serà necessària la presentació al Director de l'Execució de l'Obra d'una sèrie de documents per part
del Contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIÓ
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra,
perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el Contractista retirarà els mitjans
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència.

PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi Contractista o empresa
instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra.

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la seva
realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de
Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM).

Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra
el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ".

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i manteniment
en obra, fins a la seva recepció final.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda l'acceptació final per part del Director d'Execució de l'Obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del Contractista, entenent que aquest renúncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el Director d'Execució de
l'Obra consigni.

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats
acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a
l'Execució per Unitat d'Obra.

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària,
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per a
la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les
instal·lacions auxiliars.

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències,
taxes o similars.

No s'abonarà al Contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions
autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la Direcció facultativa per a resoldre qualsevol
defecte d'execució.
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TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que
procedeixi, en funció de les característiques del terreny.

Volum de farciment en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del farciment una vegada finalitzat el procés
de compactació.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.

FONAMENTACIONS
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb
majors dimensions.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions.

ESTRUCTURES
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb
majors dimensions.

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que,
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.

ESTRUCTURES (FORJATS)
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats que
tinguin una superfície major de X m².

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin
en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de
fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna.

En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits.

ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions.

FAÇANES I PARTICIONS
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que:

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir
cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en
brancals i llindes.

Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que
formen llindes, brancals i escopidors.

Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En cas
de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la fàbrica,
sigui com sigui la seva superfície.

En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una o
dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats d'obra
es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització.

INSTAL·LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els
trams ocupats per peces especials.

REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT)
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície, es
descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui
com sigui la seva dimensió.
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2.2.1.- Acondicionament del terreny

Unitat d'obra ADL005: Esbrossada i neteja del terreny, fins a una profundidad mínima de 20 cm, amb mitjans
manuals, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense incloure transport a l'abocador autoritzat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes
per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o
qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant
com mínima 20 cm. Inclús transport de la maquinària, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense incloure
transport a l'abocador autoritzat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Inspecció ocular del terreny.

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig en el terreny. Remoció manual dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició manual dels materials
objecte d'esbrossada. Carga manual a camió.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície del terreny quedarà neta i en condicions adequades per a poder realitzar el replanteig definitiu de
l'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements d'unió.

Unitat d'obra ADD010: Desmunt en terra, fent servir els mitjans mecànics.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmunt en terra, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, fent servir els mitjans mecànics. Inclús càrrega
dels productes de l'excavació sobre camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.

- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: pla
altimètric de la zona, tall estratigràfic, cota del nivell freàtic, corrents d'aigua subalvis i característiques del
terreny a excavar fins un mínim de dos metres per sota de la cota més baixa del desmunt.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

Plec de condicions
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PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del terraplenament.
Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en cantells atalussats en les arestes de peu,
trencaments i coronació. Allisament de talussos. Càrrega a camió.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície de l'esplanada quedarà neta, als nivells previstos i amb els talussos estables.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
No es concentraran càrregues excessives al costat de la part superior de les vores atalussats ni es modificarà la
geometria del talús soscavant en el seu peu o coronació. Quan s'observin esquerdes paral·leles a la vora del talús es
consultarà a la Direcció facultativa, que dictaminarà la seva importància i, si escau, la solució a adoptar. Els talussos
exposats a erosió potencial es protegiran adequadament per a garantir la seva estabilitat. Es protegiran les terres durant
el transport mitjançant el seu cobriment amb lones o tendals.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del terreny, una vegada comprovat que aquests perfils són
els correctes segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació
una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans
de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.

Unitat d'obra ADE010: Excavació en rases per fonamentacions en terra d'argila dura amb grava compacta,
amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de terres a cel obert per formació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila
dura amb grava compacta, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús,
transport de la maquinaria, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats per la excavació, als quals es referiràn
totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que poden veures
afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.

En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al Director d'Execució de l'obra, per a la
seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma,
amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.

Plec de condicions

Plec de condicions tècniques particulars
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen
inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les
entibaciones realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del Director d'Execució de
l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini
el Director d'Execució de l'obra.

Unitat d'obra ADE010b: Excavació en rases per instal·lacions en terra d'argila dura amb grava compacta,
amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de terres a cel obert per formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila
dura amb grava compacta, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús,
transport de la maquinaria, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats per la excavació, als quals es referiràn
totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que poden veures
afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.

En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al Director d'Execució de l'obra, per a la
seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de
les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen
inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les
entibaciones realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del Director d'Execució de
l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. S'agafaràn les mesures necessàries per impedir la degradació del
fons de l'excavació en front a l'acció de les pluges o altres agents meteorològics, en l'interval de temps que es mesuri
entre l'excavació i la finalització dels treballs de col·locació d'instal·lacions i posterior replè de les rases.

Plec de condicions
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini
el Director d'Execució de l'obra.

Unitat d'obra ADE010c: Excavació en pous per fonamentacions en terra d'argila dura amb grava compacta,
amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de terres a cel obert per formació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila
dura amb grava compacta, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús,
transport de la maquinaria, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats per la excavació, als quals es referiràn
totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que poden veures
afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.

En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al Director d'Execució de l'obra, per a la
seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma,
amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen
inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les
entibaciones realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del Director d'Execució de
l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini
el Director d'Execució de l'obra.
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Unitat d'obra ADR010: Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia excavació, i
compactació al 95% del Proctor Modificat mitjançant equip manual amb safata vibrant.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim mitjançant equip manual format per safata vibrant,
fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot cinta o distintiu indicador de la instal·lació, càrrega, transport i
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificació o dessecació de cada tongada.
Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible contaminació per materials
estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors
d'arquetes o altres elements d'unió.

Unitat d'obra ASA010: Pericó de pas, d'obra de fàbrica, registrable, de dimensions interiors 50x50x50 cm,
amb tapa prefabricada de formigó armat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació d'arqueta de pas soterrada, de dimensions interiors 50x50x50 cm, construïda amb fàbrica de maó ceràmic
massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb
de 15 cm de gruix, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossada i brunyida
interiorment amb morter de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancada superiorment amb tapa
prefabricada de formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús, peces de PVC per a encontres,
tallades longitudinalment, realitzant amb elles els corresponents empalmaments i assentant-les convenientment amb el
formigó en el fons del pericó, connexions de conduccions i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el reblert de
l'extradós.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Execució: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter.
Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Reblert de formigó per a formació de pendents i col·locació de les
peces de PVC en el fons del pericó. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets
interiors del pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Eliminació de
restes, neteja final i retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Realització de proves de
servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La arqueta quedarà totalment estanca.
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PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar accidents.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ASC010: Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema integral
enregistrable, de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre, amb junta
elàstica.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense arquetes, mitjançant
sistema integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format
per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó
vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Fins i tot p/p de accessoris, registres, unions i peces especials, juntes i lubricant per
a muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i
provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que el traçat i les dimensions de les rases corresponen amb els de Projecte.

El terreny de l'interior de la rasa, a més de lliure d'aigua, haurà d'estar net de residus, terres soltes o disgregades
i vegetació.

DEL CONTRACTISTA
Haurà de sotmetre l'aprovació del Director d'Execució de l'obra el procediment de descàrrega en obra i
manipulació de col·lectors.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels
col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la
zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La xarxa romandrà tancada fins a la seva posta en servei, no presentarà problemes en la circulació i tindrà una
evacuació ràpida.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els
trams ocupats per peces especials.

Unitat d'obra ASD010: Rasa drenant amb reblert amb grava filtrant sense classificar, embolicada en
geotèxtil, en el fons de la qual es disposa un tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la
interior llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 110°, de 200 mm de diàmetre.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge de canonada soterrada de drenatge, amb una pendent mínima del 0,50%, per a captació
d'aigües subterrànies, de tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023,
amb ranurat al llarg d'un arc de 110° a la vall del corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm
de diàmetre, segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locada sobre
solera de formigó en massa HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix, en forma de bressol per rebre el tub i formar els
pendents. inclús p/p de junts; reblert lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub amb
grava filtrant sense classificar, tot això embolicat en un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per
tiretes, amb una massa superficial de 200 g/m², sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases
per sobre de la grava filtrant. Totalment muntada, connexionada a la xarxa de sanejament i provada mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Execució:

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que el traçat de les rases correspon amb el de Projecte.

Es comprovarà que el terreny coincideix amb el previst en el Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació de la llosa de formigó. Col·locació del geotèxtil.
Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge i instal·lació de la canonada. Execució del reblert
envoltant. Tancament de doble solapa del paquet filtrant realitzat amb el propi geotèxtil. Realització de proves de
servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
S'acabarà el reblert en les condicions adequades que garanteixin el drenatge del terreny i la circulació de la xarxa.

PROVES DE SERVEI
Circulació de la xarxa.

Normativa d'aplicació: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà per a evitar la seva contaminació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ANE010: Emmacat de 20 cm en caixa per base de solera, amb aportació de grava de pedrera de
pedra granítica, Ø40/70 mm, i compactació mitjançant equip manual amb safata vibrant.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació d'emmacat de 20 cm d'espessor en caixa per base de solera, mitjançant reblert i estès en tongades d'espessor
no superior a 20 cm de graves procedents de pedrera granítica de 40/80 mm; i posterior compactació mitjançant equip
manual amb safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada (no inclosa en aquest preu). Inclús, càrrega,
transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els feines de reblert i regat dels mateixos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que el terreny que forma l'esplanada que servirà de suport té la resistència adequada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material de farciment en tongadas d'espessor
uniforme. Rec de la capa. Compactació i anivellació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El grau de compactació serà adequat i la superfície quedarà plana.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el replenat enfront del pas de vehicles per a evitar rodadures.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra ANS010: Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada des de camió, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME
20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors homologats, per a base d'un paviment.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocada des de camió, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de
repartiment, col·locada sobre separadors homologats, per servir de base a un paviment, sense tractament de la seva
superfície; recolzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de
recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de juntes de formigonat i panell de
poliestirè expandit de 2 cm d'espessor per a l'execució de juntes de contorn, col·locat al voltant de qualsevol element que
interrompi la sola, com pilars i murs; embroquetat o connexió dels elements exteriors (marcs de pericons, boneres,
caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les juntes de retracció, per
mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Execució: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície base presenta una planitut adequada, compleix els valors resistents tinguts en
compte en la hipòtesi de càlcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades.

El nivell freàtic no originarà sobre-empenta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants. Replanteig de les
juntes de formigonat. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de formigonat i contorn. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Serradura de juntes de retracció.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície de la solera complirà les exigències de planitud i resistència, i es deixarà a l'espera del paviment.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el formigó fresc en front de pluges, gelades i temperatures altes. No es superaran les càrregues previstes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels
pilars situats dintre del seu perímetre.

2.2.2.- Fonamentacions

Unitat d'obra CRL010: Capa de formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central i abocada des de camió,
de 10 cm d'espessor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó
HL-150/B/20, fabricat en central i abocada des de camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Execució:

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà, visualment o mitjançant les proves que es considerin oportunes, que el terreny de suport
d'aquesta es correspon amb les previsions del Projecte.

El resultat de tal inspecció, definint la profunditat de la fonamentació de cadascun dels suports de l'obra, la seva
forma i dimensions, i el tipus i consistència del terreny, s'incorporarà a la documentació final d'obra.

En particular, s'ha de comprovar que el nivell de suport de la fonamentació s'ajusta al previst i, apreciablement,
l'estratigrafia coincideix amb l'estimada en l'estudi geotècnic; que el nivell freàtic i les condicions hidrogeològiques
s'ajusten a les previstes; que el terreny presenta, apreciablement, una resistència i una humitat similars a la
suposada en l'estudi geotècnic; que no es detecten defectes evidents tals com coves, falles, galeries, pous, etc.

I, finalment, que no es detecten corrents subterrànies que puguin produir soscavació o arrossegaments.

Una vegada realitzades aquestes comprovacions, es confirmarà l'existència dels elements enterrats de la
instal·lació de posta a terra, i que el plànol de suport del terreny és horitzontal i presenta una superfície neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó. Coronación i
enrasament del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície quedarà horitzontal i plana.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió.

Unitat d'obra CSV010: Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 100
kg/m³.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per
a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de les armadures.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada
de 100 kg/m³. Inclús p/p de separadors, i armadures d'espera dels pilars o altres elements.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Execució:

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol de suport horitzontal i una
superfície neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes.
Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament de fonaments. Curat del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La superfície quedarà sense
imperfeccions.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió.

Unitat d'obra CSZ010: Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 50 kg/m³.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per
a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de les armadures.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús p/p de
separadors, i armadures d'espera del pilar.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Execució:

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol de suport horitzontal i una
superfície neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes.
Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament de fonaments. Curat del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La superfície quedarà sense
imperfeccions.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió.
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Unitat d'obra CAV010: Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 60 kg/m³.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per
a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de les armadures.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de biga trava de formigó armat per allligat de la fonamentació, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat
en central, i abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 60 kg/m³. Inclús p/p
de separadors.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Execució: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol de suport horitzontal i una
superfície neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament. Curat del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió.

Unitat d'obra CAV010b: Biga centradora de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat
en central, i abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 60 kg/m³.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per
a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de les armadures.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de biga trava de formigó armat per alcentrat de la càrrega, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 60 kg/m³. Inclús p/p de
separadors.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Execució: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol de suport horitzontal i una
superfície neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.
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DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament. Curat del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió.

2.2.3.- Estructures

Unitat d'obra EAS005: Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, de 350x350 mm i espessor 20 mm, amb
4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 35 cm de longitud total.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 350x350 mm i gruix 20
mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 35 cm de longitud total.
Treballat i muntat en taller. Fins i tot p/p de trepant central, preparació de vores, bisellat al voltant del trepant per a
millorar la unió del pern a la cara superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces especials, escapçadures i
reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa.
Aplomat i anivellació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La posició de la placa serà correcta i estarà lligada amb la fonamentació. L'acabat superficial serà l'adequat per al
posterior tractamento de protecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra EAS010: Acer S275JR en pilars, amb peces simples de perfils laminats en calent de les sèries
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB ou HEM amb unions soldades.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples de les
sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB ou HEM, per pilars, mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb
preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans d'emprimació
amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se
soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p de preparació de cantells,
soldadures, talls, peces especials, plaques d'arrencada i transició de pilar inferior a superior, morter sense retracció per a
ataconat de plaques, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de
transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i emprimació.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior
tractamento de protecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra EAV010: Acer S275JR en bigues, amb peces simples de perfils laminats en calent de les sèries
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM amb unions soldades.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples de les
sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per bigues i corretges, mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en taller,
amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans
d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se
soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p de preparació de cantells,
soldadures, talls, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons
de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i emprimació.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero.

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.
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DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la biga.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior
tractamento de protecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra EFM010: Mur de càrrega, de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir,
color gris, 40x20x20/15 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter de ciment
M-7,5.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Execució de mur de càrrega, de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, 40x20x20
cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter de ciment M-7,5, reblert de formigó en la formació de
cèrcol perimetral realitzat amb peces en U i armadura d'acer segons normativa. Inclús p/p de formació de buits (sense
incloure les llindes), llindes, brancals, lligades, minves, trencaments, execució de trobaments, enllaços entre murs i
forjats i elements especials.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Execució:

- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.

- NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 2 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que el plànol de suport té la resistència necessària, és horitzontal, i presenta una superfície neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils
entre mires. Col·locació dels blocs per filades a nivell. Col·locació de les armadures en la faixa armada de lligat
perimetral i posterior reblert de formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució de buits. Enllaç entre murs i forjats.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i no presentarà excentricitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de
2 m².

Unitat d'obra EHL010: Voladís de llosa massissa horitzontal, cantell 15 cm, de formigó armat realitzat amb
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia
22 kg/m²; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de fusta; alçària lliure de planta d'entre 3 i 4 m.
Sense incloure repercussió de pilars.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de llosa massissa horitzontal, amb alçària lliure de planta d'entre 3 i 4 m, cantell 15 cm, de formigó armat
realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 22 kg/m²; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts
metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils. Inclús p/p de nervis i cèrcols
perimetrals de planta i buits. Sense incloure repercussió de pilars.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria de la planta sobre
l'encofrat. Col·locació d'armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i
anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de
defectes superficials.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La llosa serà monolítica i transmetrà correctament les càrregues. La superfície quedarà uniforme i sense
irregularitats.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m².

Unitat d'obra EHU010: Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocada amb cubilot, volum total de formigó 0,131 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S amb una
quantia total de 5,26 kg/m², sobre sistema d'encofrat parcial, constituïda per: forjat unidireccional,
horitzontal, de cantell 25 = 20+5 cm; semibigueta pretensada; revoltó de formigó, 60x20x20 cm; malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió; bigues planes; alçària
lliure de planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació d'estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada amb
cubilot, amb un volum total de formigó en sostre i bigues de 0,131 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de
reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols i bigues, amb una quantia total 5,26 kg/m², constituïda per: FORJAT
UNIDIRECCIONAL: horitzontal, de cantell 25 = 20+5 cm; sistema d'encofrat parcial amb puntals, sotaponts metàl·lics i
superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils; semibigueta pretensada T-12; revoltó de formigó,
60x20x20 cm, inclús p/p de peces especials; capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment
formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; bigues planes; alçada lliure de planta
de fins a 3 m. Inclús p/p de cèrcols perimetrals de planta. Sense incloure repercussió de pilars.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Execució:

- NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales.

- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas.

Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m².
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria de la planta sobre
l'encofrat. Col·locació de biguetes i revoltons. Col·locació de les armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de defectes superficials.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues. La superfície quedarà uniforme i sense
irregularitats.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m². Es consideren inclosos tots
els elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.

Unitat d'obra EPC010: Carregador realitzat amb bigueta auto-resistent de formigó pretensat T-18 de 5 m de
longitud màxima.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministre i col·locació de carregador de bigueta auto-resistent de formigó pretensat T-18 de 4,5 m de longitud,
recolzada sobre capa de morter de ciment M-7,5 de 2 cm de gruix, per la formació de llinda en buit de mur de fàbrica.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es disposarà d'informació prèvia de les condicions de recolzament en els murs.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replantejament del nivell de recolzament de les biguetes. Neteja i preparació del plànol de recolzament del
sistema. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

2.2.4.- Façanes

Unitat d'obra FAY020: Fulla exterior de sistema XB "FAVEMANC" de façana ventilada, de 1,5 cm d'espessor,
formada per placa ceràmica extruida, XB "FAVEMANC", de 400x800x15 mm, acabat llis, pintada de color
Ibiza amb subestructura suport composta de perfils verticals d'alumini tipus T, de 2,5 mm d'espessor mig,
grapes d'acer inoxidable per a suport de les peces, mènsules per a sustentació i mènsules per retenció dels
perfils verticals subjectes mitjançant ancoratges i cargols d'acer inoxidable.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Execució de fulla exterior de sistema XB "FAVEMANC" de façana ventilada, de 1,5 cm d'espessor, formada per placa
ceràmica extruida, XB "FAVEMANC", de 400x800x15 mm, acabat llis, pintada de color Ibiza amb subestructura suport
composta de perfils verticals d'alumini tipus T, de 2,5 mm d'espessor mig, grapes d'acer inoxidable per a suport de les
peces, mènsules per a sustentació i mènsules per retenció dels perfils verticals subjectes mitjançant ancoratges i cargols
d'acer inoxidable, fins i tot p/p de formació de llindes, escopidors, brancals i queixals, junts, realització d'encontres i
peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB HS Salubridad.
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- CTE. DB HE Ahorro de energía.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint tots els
buits.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura, que el suport ha fargat totalment, que està
sec i net de qualsevol resta d'obra, que la fulla interior està totalment acabada i amb la planimetria adequada, i
que els premarcs dels forats estan colocats.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

DEL CONTRACTISTA
Haurà rebut l'acceptació prèvia, per part de l'instal·lador del sistema de façana ventilada, del correcte acabat del
parament suport.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Preparació dels elements de subjecció incorporats prèviament a l'obra. Replanteig dels eixos verticals i
horitzontals de les juntes. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits. Alineació,
aplomat i anivellament del revestiment ceràmic. Fixació definitiva de les peces a la subestructura suport. Neteja
final del parament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fulla exterior acabada no presentarà peces esquerdades, desportilladas ni tacades, i serà estable enfront dels
esforços horitzontals.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà durant les operacions que poguessin ocasionar-li taques o danys mecànics. S'evitarà l'actuació sobre
l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint tots els buits.

Unitat d'obra FCL060: Fusteria d'alumini, lacat estàndard, per conformat de finestra d'alumini, amb frontissa
abatible d'obertura cap a l'interior, de 60x120 cm, sèrie bàsica, formada per una fulla, i amb bastiment de
base. Compacte incorporat (monoblock), persiana de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant
cinta i recollidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per
conformat de finestra d'alumini, amb frontissa abatible d'obertura cap a l'interior, de 60x120 cm, sèrie bàsica, formada
per una fulla, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per
perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de
penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanquitat, accessoris i
utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb
accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació
segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge:

- CTE. DB HS Salubridad.

- CTE. DB HE Ahorro de energía.

- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.

- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la fàbrica que rebrà la fusteria està acabada, a falta de revestiments.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'unió de la fusteria amb la fàbrica serà sòlida. La fusteria quedarà totalment estanca.

PROVES DE SERVEI
Funcionament de la fusteria.

Normativa d'aplicació: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra FDC010: Tanca enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell ceg, acabat
sendzimir, 300x220 cm, obertura manual.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge de tanca enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell ceg, 300x220 cm,
acabat sendzimir, obertura manual. Inclús caixa recollidora folrada, torn, motlles de torsió d'acer temperat, politges
circulars, guies laterals, pany central amb clau de seguretat, falleba als laterals i accessoris. Elaborat en taller, amb
ajustament i muntatge en obra. Totalment muntat i provat per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que l'altura del forat és suficient per a permetre el seu tanacament.

Es comprovarà que els revestiments dels paraments contigus al buit no sobresurten de la fulla de tancament, per
a evitar fregaments.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació i fixació dels perfils guia. Introducció del tanacament en les guies. Col·locació i fixació de l'eix als
suports. Tensat de la molla. Fixació del tancament al corró. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del
sistema d'accionament (eix, engranatge i maneta o electromotor). Repassos i greixatge de mecanismes i guies.
Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà sòlid. Els mecanismes estaran ajustats.

PROVES DE SERVEI
Funcionament de tancaments.

Normativa d'aplicació: NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra FDR010: Reixa metàl·lica composada per bastidor de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat
en fred de 60x60x1,5 mm, barrots horitzontals de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de
60x60x1,5 mm i barrots verticals de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 60x60x1,5 mm,
muntatge mitjançant cargolat en formigó.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Reixa metàl·lica composada per bastidor de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 60x60x1,5 mm, barrots
horitzontals de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 60x60x1,5 mm i barrots verticals de tub quadrat de
perfil buit d'acer laminat en fred de 60x60x1,5 mm. Tot allò amb tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb un espessor mig de recobriment de 20 micres Inclús p/p
de potes d'agafament. Elaboració en taller i fixació mitjançant cargolat en formigó amb tacs d'expansió, cargols d'acer i
pasta química i ajustament final en obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície del buit a tancar, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que estan acabats tant els buits en la façana com els seus revestiments.

Es comprovarà que el suport al que s'han de fixar els ancoratges té la suficient resistència.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació de la reixa. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions del
bastidor als paraments. Muntatge d'elements complementaris.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt quedarà perfectament aplomat i rígit.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra FVC010: Doble envidriament de baixa emissió tèrmica, 4/10/6, amb falques i segellat continu.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica, conjunt format per vidre exterior de baixa emissió tèrmica de 4 mm,
cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 10 mm, i vidre interior Float
incolor de 6 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals,
segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació de
rivets i senyalització de les fulles.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions
del bastidor.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la fusteria està completament muntada i fixada a l'element suport.

Es comprovarà l'absència de qualsevol tipus de matèria en els galzes de la fusteria.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'acristallament quedarà estanc. La subjecció de la fulla de vidre al bastidor ser correcta.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la
superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Unitat d'obra FVC010b: Doble envidriament de seguretat (laminar), 3+3/10/4, amb falques i segellat
continu.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Doble envidriament de seguretat (laminar), conjunt format per vidre exterior laminar de seguretat 3+3 (compost per
dues llunes de vidre laminar de 3 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor), cambra d'aire
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral de 10 mm, i vidre interior Float incolor de 4 mm
d'espessor, fixada sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de
les fulles.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions
del bastidor.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la fusteria està completament muntada i fixada a l'element suport.

Es comprovarà l'absència de qualsevol tipus de matèria en els galzes de la fusteria.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'acristallament quedarà estanc. La subjecció de la fulla de vidre al bastidor ser correcta.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la
superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.
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2.2.5.- Particions

Unitat d'obra PAF010: Armari prefabricat per encastar de dues fulles corredisses, de 220x120x60 cm de
tauler melamínic.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de bloc d'armari prefabricat per encastar de dues fulles corredisses de 220x120x60 cm, de
tauler aglomerat melamínic, de 16 mm de gruix, en costats, sostre, terra i divisió de maleter, i de 10 mm de gruix en el
fons; fulla de 19 mm de gruix i cantell de 1,4 mm en PVC; barres de penjar en alumini daurat, estriat i antidoblegant,
amb suports laterals d'igual color; perfils d'alumini plastificat en paper melamínic d'alta brillantor, guies d'alumini daurat i
politges per portes corredisses. Inclús bastiment de base, mòduls columna i baldes de divisió en maleter, motllures en
MDF plastificades, tapajunts, sòcol i demés ferraments. Elaborat en taller, amb ajustament i fixació en obra. Totalment
muntat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que els tanacaments del forat estan acabats.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació del bastiment de base. Muntatge de tots els elements components del bloc.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra PAH010: Porta d'armari de dues fulles de 180 cm d'alçada amb entresolat de 40 cm de 50x1,9
cm, de tauler aglomerat, acabat amb melamina, de color crema; bastiment de base de pi país de 90x35 mm;
tapetes de MDF, acabat amb melamina de color crema de 90x4 mm; tapajuntes de MDF, acabat amb
melamina de color crema de 70x10 mm.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de porta d'armari de dues fulles de 180 cm d'alçada amb entresolat de 40 cm de 50x1,9
cm, de tauler aglomerat, acabat amb melamina, de color crema; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; tapetes de
MDF, acabat amb melamina de color crema de 90x4 mm; tapajunts de MDF, acabat amb melamina de color crema de
70x10 mm en la cara exterior. Inclús ferraments de penjar, tanca i tirador sobre escut llarg de llautó plata mate, sèrie
mitja. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que les dimensions del buit i del bastiment de base es corresponen amb les de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Realització
de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.

PROVES DE SERVEI
Funcionament de portes.

Normativa d'aplicació: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra PPC010: Porta de pas d'acer galvanitzat de dues fulles, 1640x2045 mm de llum i alçada de pas,
acabat lacat en color a escollir de la carta RAL.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de porta de pas de dues fulles de 38 mm d'espessor, 1640x2045 mm de llum i alçada de
pas, acabat lacat en color a escollir de la carta RAL formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que les dimensions del buit i del cèrcol, així com el sentit d'obertura es corresponen amb els de
Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de juntes perimetrals.
Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.

PROVES DE SERVEI
Funcionament de portes.

Normativa d'aplicació: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra PPM010: Porta de pas, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler aglomerat, xapat amb
pi país, envernissada en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de
fusta, de pi país de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 70x10 mm; amb
ferraments de penjar i de tanca.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de porta de pas, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler aglomerat, xapat amb pi
país, envernissada en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta, de pi
país de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús,
ferraments de penjar, de tanca i maneta sobre escut ample d'acer inoxidable Marí AISI 316L, sèrie bàsica. Ajustament de
la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que estan col·locats els bastiments de base de fusta en els envans interiors.

Es comprovarà que les dimensions del buit i del bastiment de base, així com el sentit d'obertura, es corresponen
amb els de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.

PROVES DE SERVEI
Funcionament de portes.

Normativa d'aplicació: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

Plec de condicions
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra PPM010b: Porta de pas corredisssa per a doble envà amb buit, cega, d'una fulla de
203x82,5x3,5 cm, de tauler aglomerat, xapat amb pi país, acabada en cru per envernissar en obra;
bastiment de base de pi país de 120x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 120x20 mm;
tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 70x10 mm; amb ferraments de penjar i de tanca.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de porta de pas corredisssa per a doble envà amb buit, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5
cm, de tauler aglomerat, xapat amb pi país, acabada en cru per envernissar en obra; bastiment de base de pi país de
120x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 120x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta,
de pi país de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar, de tanca i tirador amb maneta per a
tancament d'alumini, sèrie bàsica. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que estan col·locats els bastiments de base de fusta en els envans interiors.

Es comprovarà que les dimensions del buit i del bastiment de base, així com el sentit d'obertura, es corresponen
amb els de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació de les ferramentes de penjar i guies. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.

PROVES DE SERVEI
Funcionament de portes.

Normativa d'aplicació: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra PSY050: Envà senzill, sistema Placo Hydro "PLACO", (15 + 48 + 18)/600 (48), realitzat amb
una placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / vora afinada, Placomarine PPM 15 "PLACO"
en una cara i una altra placa H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 18 / vora afinada, Placomarine PPM 18
"PLACO" en l'altra cara, cargolades directament a una estructura simple autoportant de perfils metàl·lics
d'acer galvanitzat formada per canals R 48 "PLACO" i muntants M 48 "PLACO", amb una separació entre
muntants de 600 mm i una disposició normal "N", banda autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", en els canals i
muntants d'arrencada; 81 mm de gruix total.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Tot element metàl·lic que estigui en contacte amb el panell estarà protegit contra la corrosió.

Les canonades que discorrin entre panells estaran degudament aïllades per a evitar condensacions.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge d'envà senzill, sistema Placo Hydro "PLACO", autoportant, de 81 mm de gruix total, sobre
banda autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", col·locada sota dels canals i muntants d'arrencada, format per una estructura
simple autoportant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals R 48 "PLACO" i muntants M 48 "PLACO",
amb una separació entre muntants de 600 mm i una disposició normal "N", a cada costat de la qual es cargola una placa
de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / vora afinada, Placomarine PPM 15 "PLACO" en una cara i una altra
placa H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 18 / vora afinada, Placomarine PPM 18 "PLACO" en l'altra cara. Inclús p/p de
replanteig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la
superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i
fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts
mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions,
previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per
emprimar, pintar o revestir (sense incloure en aquest preu l'aïllament a col·locar entre muntants).

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB HE Ahorro de energía.

Plec de condicions

Plec de condicions tècniques particulars

   57

407



- UNE 102040 IN. Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con estructura
metálica.

- NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o igual a
8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície major a 8 m², es deduirà tot el buit.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Abans d'iniciar els treballs, es comprovarà que está acabada l'estructura, la coberta i la façana, estant col·locada
en aquesta la fusteria amb el seu envidriament.

Es disposarà en obra dels bastiments i bastiments de base de portes i armaris.

La superfície horitzontal d'assentament de les plaques ha d'estar anivellada i l'enrajolat, si pot ser, col·locat i
acabat, a no ser que l'enrajolat pugui resultar malmés durant els treballs de muntatge; en aquest cas, haurà
d'estar acabada la seva base d'assentament.

Els sostres de l'obra estaran acabats, sent necessari que la superfície inferior del forjat quedi revestida si no es
realitzen falsos sostres.

Les instal·lacions, tant de fontaneria i calefacció com d'electricitat, haurien de trobar-se amb les preses de planta
en espera, per a la seva distribució posterior per l'interior dels envans.

Els conductes de ventilació i els baixants estaran col·locats.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors,
sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Col·locació de les plaques per al
tancament d'una de les cares de l'envà, mitjançant fixacions mecàniques. Tancament de la segona cara amb
plaques, mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de
pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels junts entre plaques. Rebut de les caixes
per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt quedarà monolític, estable enfront d'esforços horitzontals, pla, d'aspecte uniforme, aplomat i sense
defectes.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops. S'evitaran les humitats i la col·locació d'elements pesats sobre els panells.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5
m² i inferior o igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície major a 8 m², es deduirà tot el buit.

Unitat d'obra PTZ010: Fulla de partició interior de 10 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit
(totxana), per revestir, 29x14x10 cm, rebuda amb morter de ciment M-5.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de fulla de partició interior de 10 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit (totxana), per revestir,
29x14x10 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot p/p de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de cèrcols i
bastiments de base, minvaments, trencaments, lligades, caps i neteja.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB HE Ahorro de energía.

- CTE. DB HR Protección frente al ruido.

- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 3 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura, i que es disposa en obra dels bastiments i
bastiments de base de portes i armaris.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

Plec de condicions
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PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació,
aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació
de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels elements de fixació de bastiments i bastiments base.
Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una composició
uniforme en tota la seva alçada i bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'obra recent executada enfront de l'aigua de pluja. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques
no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Unitat d'obra PTW070: Extradossat autoportant lliure sobre partició interior, sistema Placo Hydro "PLACO",
realitzat amb una placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 18 / vora afinada, Placomarine
PPM 18 "PLACO", cargolada directament a una estructura autoportant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat
formada per canals R 48 "PLACO" i muntants M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de 600 mm i
un gruix total de 66 mm.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Tot element metàl·lic que estigui en contacte amb el panell estarà protegit contra la corrosió.

Les canonades que discorrin entre panells estaran degudament aïllades per a evitar condensacions.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre partició interior, sistema Placo Hydro "PLACO", de 66
mm de gruix total, compost per una placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 18 / vora afinada,
Placomarine PPM 18 "PLACO", formada per una ànima de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues
làmines de cartró fort, additius amb silicona per a reduir la seva capacitat d'absorció d'aigua, cargolada directament a
una estructura autoportant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals R 48 "PLACO",
sòlidament fixats al terra i al sostre, i muntants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de 600 mm.
Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes
estances, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges de canals i muntants
metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles;
tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de
pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final.
Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en aquest preu l'aïllament a col·locar entre
panells).

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: UNE 102041 IN. Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones,
aplicaciones y recomendaciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o igual a
8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície major a 8 m², es deduirà tot el buit.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Abans d'iniciar els treballs de muntatge, es comprovarà que es troben acabats l'estructura, els tancaments i la
coberta de l'edifici.

La superfície horitzontal d'assentament de les plaques ha d'estar anivellada i l'enrajolat, si pot ser, col·locat i
acabat, a no ser que l'enrajolat pugui resultar malmés durant els treballs de muntatge; en aquest cas, haurà
d'estar acabada la seva base d'assentament.

Els sostres de l'obra estaran acabats, sent necessari que la superfície inferior del forjat quedi revestida si no es
realitzen falsos sostres.

Les instal·lacions, tant de fontaneria i calefacció com d'electricitat, haurien de trobar-se amb les preses de planta
en espera, per a la seva distribució posterior per l'interior dels envans.

Els conductes de ventilació i els baixants estaran col·locats.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals
inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota
forjats. Col·locació dels muntants. Col·locació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de les
caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques.
Tractament dels junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà resistent i estable. Quedarà pla i aplomat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops. S'evitaran les humitats i la col·locació d'elements pesats sobre els panells.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5
m² i inferior o igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2.2.6.- Instal·lacions

Unitat d'obra IEP010: Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici amb 121 m de
conductor de coure nu de 35 mm².

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici composta per 113 m
de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línea principal de presa de terra de l'edifici, soterrat
a una profunditat mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia
d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó a connectar. Inclús plaques colzades de 3 mm d'espessor, soldades en
taller a les armadures d'els pilars, soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

- ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per
a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia
principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les derivacions. Connexionat a massa
de la xarxa. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Els contactes estaran degudament protegits per a garantir una contínua i correcta connexió.

PROVES DE SERVEI
Prova de mesura de la resistència de posada a terra.

Normativa d'aplicació: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Plec de condicions

Plec de condicions tècniques particulars

   60

410



Unitat d'obra IFB005: Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE
100, de color negre amb bandes blaves, de 90 mm de diàmetre exterior i 5,4 mm de gruix, SDR17, PN=10
atm.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge de canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE
100, de color negre amb bandes blaves, de 90 mm de diàmetre exterior i 5,4 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús p/p de, accessoris i peces especials, i altre
material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- CTE. DB HS Salubridad.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per
a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocada de la sorra en el fons de la
rasa. Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació:

CTE. DB HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el
interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al
consumo humano

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFB020: Pericó de pas, prefabricada de polipropilè, de secció rectangular de 51x37 cm en la
base i 30 cm d'altura, amb tapa i aixeta de pas d'esfera.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge de pericó de pas prefabricada de polipropilè, de secció rectangular de 51x37 cm en la base i
30 cm d'altura, amb tapa de 38x25 cm i aixeta de pas d'esfera de llautó niquelat, sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix. Inclús connexions de conduccions i acabaments. Totalment muntada, sense incloure
l'excavació ni el reblert de l'extradós.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

Plec de condicions

Plec de condicions tècniques particulars
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PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Formació de forats pel pas dels tubs. Col·locació i
connexió de l'aixeta de pas. Col·locació de la tapa i els accessoris.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La arqueta serà accessible.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i obturacions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFT010: Descalcificador compacte amb comandament per temps de tres cicles, cabal de 0,3
m³/h, amb claus de pas d'esfera.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de descalcificador compacte amb comandament per temps de tres cicles, rosca de 3/4",
pressió de traball de 1,5 a 6 bar, cabal de 0,3 m³/h i de 200x400x650 mm. Inclús p/p de tubs entre els diferents
elements i accessoris, claus de pas d'esfera de llautó niquelat, filtre de cartutx, electrovàlvules, canonada de desguàs i
aixeta per a buidatge. Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- CTE. DB HS Salubridad.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació del descalcificador. Col·locació i fixació de canonades i accessoris. Connexionat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFD010: Grup de pressió, amb 2 bombes centrífugues multietapes verticals, amb unitat de
regulació electrònica, potència nominal total de 3 kW.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de grup de pressió, format per 2 bombes centrífugues de 6 etapes, verticals, execució
monobloc, no autoaspirants, amb carcassa, rodets, difusors i totes les peces en contacte amb el mitjà d'impulsió d'acer
inoxidable, tancament mecànic independent del sentit de gir, motors amb una potència nominal total de 3 KW, 2850
r.p.m. nominals, alimentació trifàsica 400V/50Hz, protecció IP 54, aïllament classe F, got d'expansió de membrana de 8
l, vàlvules de tall i antiretorn, pressòstat, manòmetre, sensor de pressió, col·lector d'aspiració i col·lector d'impulsió
d'acer inoxidable, bancada, unitat de regulació electrònica amb interruptor principal, interruptor de comandament
manual-0-automàtic per bomba, pilots d'indicació de manca d'aigua i funcionament/averia per bomba, contactes lliures
de tensió per a l'indicació general de funcionament i d'errades, relés de tir per a guardamotor i protecció contra
funcionament en sec. Inclús p/p de tubs entre els distints elements i accessoris. Totalment muntat, connexionat i posat
en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Sense incloure la instal·lació
elèctrica.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- CTE. DB HS Salubridad.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

Plec de condicions

Plec de condicions tècniques particulars
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PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Fixació del dipòsit. Col·locació i fixació del grup de pressió. Col·locació i fixació de canonades i
accessoris. Connexions de la bomba amb el dipòsit. Connexionat. Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La regulació de la pressió serà la adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFI010: Instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació per: wàter, lavabo
senzill, dutxa d'obra, realitzada amb policlorur de vinil clorat (PVC-C), per la xarxa d'aigua freda i calenta.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació per: wàter, lavabo
senzill, dutxa d'obra, realitzada amb tub de policlorur de vinil clorat (PVC-C), per la xarxa d'aigua freda i calenta que
connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per el tall del subministrament d'aigua, de
seient pla, en muntatge encastat, p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular,
accessoris de derivacions. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per
a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les claus. Col·locació i fixació de canonades i claus.
Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les conduccions disposaran de taps de tancament, col·locats en els punts de sortida d'aigua, fins a la recepció
dels aparells sanitaris i l'aixetam.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació:

CTE. DB HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el
interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al
consumo humano

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFW030: Aixeta de llautó, de 1/2" de diàmetre.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació d'aixeta de llautó, de 1/2" de diàmetre. Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.

Plec de condicions

Plec de condicions tècniques particulars
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PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de l'aixeta. Connexionat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Es garantirà l'estanquitat de les connexions i el segellat de les juntes.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra III100: Lluminària de sostre Downlight, de 135 mm de diàmetre, per a 1 làmpada halògena QT
12 de 75 W.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de lluminària de sostre Downlight, de 135 mm de diàmetre, per a 1 làmpada halògena QT
12 de 75 W; amb bastiment exterior d'alumini injectat, termoesmaltat, color blanc; doble reflector d'alumini anoditzat;
protecció IP 20 i aïllament classe F. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntada,
connexionada i comprovada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

El parament suport estarà completament acabat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. La fixació al suport serà correcta.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra III140a: Lluminària de sostre de línies rectes, de 1251x200x94 mm, per a 1 làmpada
fluorescent TL de 36 W.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de lluminària de sostre de línies rectes, de 1251x200x94 mm, per a 1 làmpada fluorescent
TL de 36 W; cos de lluminària de xapa d'acer termo-esmaltat en color blanc; reflector d'alumini especular; balast
magnètic; protecció IP 20. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntada,
connexionada i comprovada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

El parament suport estarà completament acabat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. La fixació al suport serà correcta.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Plec de condicions

Plec de condicions tècniques particulars
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Unitat d'obra III160: Aplic de pared, de 402x130x400 mm, per a 1 làmpada fluorescent TC-L de 24 W.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació d'aplic de pared, de 402x130x400 mm, per a 1 làmpada fluorescent TC-L de 24 W, amb
cos de lluminària format per perfils d'alumini extrudit, termoesmaltat, blanc; reflector termoesmaltat blanc; difusor de
policarbonat amb xapa microperforada; protecció IP 20, aïllament classe F i rendiment major del 65%. Inclús làmpades,
accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntat, connexionat i comprovat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

El parament suport estarà completament acabat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. La fixació al suport serà correcta.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra III160b: Aplic de pared, de 37x40x1000 mm, per a 1 làmpada fluorescent T5 de 24 W.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació d'aplic de pared, de 37x40x1000 mm, per a 1 làmpada fluorescent T5 de 24 W, amb cos
de lluminària format per perfils d'alumini extrudit, termoesmaltat, RAL 9006; reflector termoesmaltat, blanc; difusor
acrílic òpal d'alta transmitància; tapes finals; protecció IP 20 i aïllament classe F. Inclús làmpades, accessoris,
subjeccions i material auxiliar. Totalment muntat, connexionat i comprovat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

El parament suport estarà completament acabat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. La fixació al suport serà correcta.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IIX005: Lluminària per a adossar a sostre o paret, de 210x120x100 mm, per a 1 làmpada
incandescent A 60 de 60 W.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de lluminària per a adossar a sostre o paret, de 210x120x100 mm, per a 1 làmpada
incandescent A 60 de 60 W, amb cos de lluminària d'alumini injectat i acer inoxidable, vidre transparent amb estructura
òptica, portalàmpades E 27, classe de protecció I, grau de protecció IP 65, aïllament classe F. Inclús làmpades,
accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntat, connexionat i comprovat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

El parament suport estarà completament acabat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.

Plec de condicions

Plec de condicions tècniques particulars
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. La fixació al suport serà correcta.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IOA020: Lluminària d'emergència, per a adossar a a la paret, amb tub lineal fluorescent, 6 W -
G5, flux lluminós 155 lúmens.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència, per a adossar a a la paret, amb tub lineal fluorescent, 6 W -
G5, flux lluminós 155 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP 42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura,
autonomía de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Inclús accessoris, elements d'ancoratge i material
auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La visibilitat serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IOS010: Senyalització de equips contra incendis, mitjançant plaça de poliestirè
fotoluminiscent, de 210x210 mm.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de placa de senyalització de equips contra incendis, de poliestirè fotoluminiscent, de
210x210 mm.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació al parament mitjançant elements d'ancoratge.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La visibilitat serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IOX010: Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
En cas d'utilitzar en un mateix local extintors de tipus diferents, es tindrà en compte la possible incompatibilitat entre els
diferents agents d'aquests.

Plec de condicions

Plec de condicions tècniques particulars
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris
de muntatge. Totalment muntat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- CTE. DB HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de la situació de l'extintor. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'extintor quedarà totalment visible. Portarà incorporat la seva corresponent placa identificativa.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IOJ025: Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica mitjançant projecció
pneumàtica de morter ignífug, reacció al foc classe A1, fins a aconseguir una resistència al foc de 90 minuts.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica mitjançant projecció pneumàtica de morter ignífug,
reacció al foc classe A1, compost de ciment en combinació amb perlita o vermiculita formant un recobriment
incombustible, fins a aconseguir una resistència al foc de 90 minuts, amb un gruix mínim de 17 mm. Inclús p/p de
maquinària de projecció, protecció de paraments, fusteries i altres elements contigus, i neteja.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen l'estructura, segons documentació gràfica
de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície a revestir està seca i neta de pols i grassa.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació de la superfície del perfil metàl·lic. Aplicació mecànica del morter, fins a formar l'espessor
determinat en càlcul.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les capes aplicades seran uniformes i tindran adherència entre elles i amb el suport.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment recién executat enfront de pluges, gelades i temperatures elevades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, resultant del desenvolupament dels
perfils metàl·lics que composen l'estructura.
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Unitat d'obra IOJ080: Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica amb revestiment intumescent
EI 90 (1780 micres) aplicació d'una mà d'emprimació segelladora de dos components, a base de resines
epoxi i fosfat de zinc, color gris i protecció del sistema amb pintura plàstica per a interior, a base d'un
copolímer acrílic-viníli.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica mitjançant l'aplicació de revestiment intumescent,
en emulsió aquosa monocomponent, color blanc, acabat mat llis, fins a aconseguir una resistència al foc de 90 minuts,
amb un gruix mínim de 1780 micres. Inclús p/p de rascat d'òxids, neteja superficial aplicació d'una mà d'emprimació
segelladora de dos components, a base de resines epoxi i fosfat de zinc, color gris, amb un rendiment no menor de
0,125 l/m² (per a un gruix mínim de pel·lícula seca de 50 micres) i protecció del sistema intumescent amb dues capes
creuades de pintura plàstica per a interior, a base d'un copolímer acrílic-viníli.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen l'estructura, segons documentació gràfica
de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície a revestir està seca i neta de pols i grassa.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de les mans d'acabat.
Aplicació de dues mans de protecció.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les capes aplicades seran uniformes i tindran adherència entre elles i amb el suport.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, resultant del desenvolupament dels
perfils metàl·lics que composen l'estructura.

Unitat d'obra IPE030: Sistema extern de protecció al llamp, format per parallamps tipus "PDC", amb radi de
protecció de 46 m per a un nivell de protecció 3, col·locat en coberta sobre pal d'acer galvanitzat i 6 m
d'alçada, i platina conductora de coure estanyat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de sistema extern de protecció enfront el llamp, format per parallamps amb dispositiu
d'encebament tipus "PDC", avanç de 15 µs i radi de protecció de 46 m per a un nivell de protecció 3 segons DB SUA
Seguretat d'utilització i accessibilitat (CTE), col·locat en coberta sobre pal d'acer galvanitzat i 6 m d'alçada. Inclús
suports, peces especials, platina conductora de coure estanyat, vies d'espurnes, comptador dels impactes de llamp
rebuts, tubs de protecció de les baixades i preses de terra amb platina conductora de coure estanyat. Totalment muntat,
connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

- UNE 21186. Protección de estructuras, edificaciones y zonas abiertas mediante pararrayos con
dispositivo de cebado.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva ubicació i els recorreguts de la instal·lació es corresponen amb els de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Preparació de l'emplaçament. Execució de la connexió a terra. Preparació del parament de baixada del conductor acabat.
Subjecció definitiva. Connexionat a la xarxa conductora. Realització de proves de servei.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència elèctrica.

Normativa d'aplicació: NTE-IPP. Instalaciones de protección: Pararrayos

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra IPI010: Sistema intern de protecció contra sobretensions, format per 3 protectors contra
sobretensions 1 protector per a la línia de subministrament elèctric, 1 protector per a la línia telefònica i 1
protector per a la línia informàtica.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de sistema intern de protecció contra sobretensions, format per 3 protectors contra
sobretensions: 1 protector per a la línia monofàsica de subministrament elèctric col·locat dins del quadre principal, 1
protector per a la línia telefònica analògica i 1 protector per a la línia informàtica. Totalment muntat, connexionat i
provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-23 y GUIA-BT-23. Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva ubicació es corresponene amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Connexionat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ISB010: Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC,
sèrie B, de 75 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
En els passatubs s'interposarà una massilla asfàltica o un material elàstic per evitar contactes inconvenients entre
diferents materials.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge de baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada por tub de PVC, sèrie
B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm d'espessor. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, connexionada i
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per
a la seva instal·lació.

Es comprovarà l'existència de forats i passatubs en els forjats i elements estructurals a travessar.

Es comprovarà que l'obra on quedarà fixada té un mínim de 12 cm de gruix.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la baixant. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de
tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix
de peces. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La baixant no presentarà fugues i tendrà liure desplaçament respecte als moviments de l'estructura.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra ISD005: Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de PVC, sèrie B, de 40 mm de
diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Quan la derivació del vàter hagi de travessar un parament o forjat, es col·locarà un passatubs, per evitar el contacte amb
morters.

En els passatubs s'interposarà una massilla asfàltica o un material elàstic per evitar contactes inconvenients entre
diferents materials.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministre i instal·lació de xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub
de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm d'espessor, que connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa
sifònica. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats
mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per
a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les conduccions disposaran de taps de tancament, colocats en els punts d'entrada de desguàs, fins la recepció
dels aparells sanitaris. La xarxa tindrà resistència mecànica i estanquitat.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ISD009: Bunera sifònica de PVC amb reixa d'acer inoxidable de 100x100 mm i sortides vertical
i horitzontal.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de bunera sifònica de PVC amb reixa d'acer inoxidable de 100x100 mm i sortides vertical i
horitzontal. Inclús làmina impermeabilitzant de PVC de 1,5x1,5 m, para la posterior impermeabilització del terra i les
parets de la dutxa, fins a 60 cm d'alçada. Totalment muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació del desguàs. Connexionat. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tendrà resistència mecànica i estanquitat.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.7.- Aïllaments e impermeabilitzacions

Unitat d'obra NAF040: Aïllament per l'exterior en façana ventilada format per escuma rígida de poliuretà
projectat de 40 mm d'espessor mínim, 35 kg/m³ de densitat mínima, aplicat mitjançant projecció mecànica.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació d'aïllament per l'exterior de façana ventilada mitjançant escuma rígida de poliuretà projectat de 40 mm
d'espessor mínim, 35 kg/m³ de densitat mínima, aplicat directament sobre el parament mitjançant projecció mecànica.
Inclús p/p de maquinària, protecció de paraments, fusteries i altres elements confrontants, i neteja.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB HE Ahorro de energía.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport està acabada amb el grau d'humitat adequat i d'acord amb les exigències
de la tècnica a emprar per a la seva col·locació.

AMBIENTALS
Es suspendran els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 30 km/h o la humedad ambiental superior al
80%.

DEL CONTRACTISTA
Es comprovarà que l'empresa aplicadora disposa de Certificat de Qualitat conforme a la norma UNE 92120-2.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs de projecció del poliuretà.
Preparació de la superfície suport. Projecció del poliuretà en capes successives.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La protecció de la totalitat de la superfície serà homogènia. No existiran ponts tèrmics. L'adherència al suport serà
bona.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
L'aïllament es protegirà, després de la seva col·locació, d'una exposició solar prolongada i dels impactes, pressions o
d'altres accions que el poguessin alterar.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra NAO030: Aïllament entre muntants en extradossat autoportant de plaques (no incloses en
aquest preu), format per panell autoportant de llana mineral Arena d'alta densitat, Plaver Arena "ISOVER",
segons UNE-EN 13162, de 40 mm d'espessor, no revestit.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'estructura portant de l'extradossat autoportant de
plaques (no inclòs en aquest preu), format per panell autoportant de llana mineral Arena d'alta densitat, Plaver Arena
"ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 40 mm d'espessor, no revestit, resistència tèrmica 1,15 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,034 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB HE Ahorro de energía.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport està acabada amb el grau d'humitat adequat i d'acord amb les exigències
de la tècnica a emprar per a la seva col·locació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament entre els muntants.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La protecció de la totalitat de la superfície serà homogènia. No existiran ponts tèrmics.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'aïllament enfront de la humitat i a la disgregació fins que es finalitzi l'extradossat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra NAK010: Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny format per plafó
rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 30 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 0,9 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK),
col·locat a la base de la solera, cobert amb un film de polietilè de 0,2 mm d'espessor, preparat per a rebre
una solera de morter o formigó (no inclosa en aquest preu).

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny, constituït per plafó
rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 30 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 0,9 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK) i film de polietilè amatent
sobre l'aïllant a manera de capa separadora, preparat per a rebre una solera de morter o formigó (no inclosa en aquest
preu). Fins i tot p/p de preparació de la superfície suport i talls de l'aïllant.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB HE Ahorro de energía.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència mecànica i
planitut adequades, que garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació seleccionat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació de la superfície suport. Preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament sobre el terreny.
Col·locació del film de polietilè.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'aïllament de la totalitat de la superfície serà homogènia.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
L'aïllament es protegirà, després de la seva col·locació, dels impactes, pressions o altres accions que ho poguessin
alterar, fins que es realitzi la solera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra NIM009: Impermeabilització de mur de soterrani o estructura soterrada, per la seva cara
exterior, amb emulsió asfàltica (tipus ED, UNE 104231), aplicada en dues mans, amb un rendiment de 1
kg/m² per mà.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de impermeabilització de mur de soterrani o estructura soterrada, per la seva cara exterior, mitjançant
l'aplicació amb brotxa de dues mans d'emulsió asfàltica (tipus ED, UNE 104231), fins a aconseguir una capa uniforme
que cobreixi degudament tota la superfície suport, amb un rendiment mínim de 1 kg/m² per mà. Fins i tot p/p de neteja
prèvia de la superfície a tractar i farciment de barraques, esquerdes i rugositats amb la mateixa emulsió, evitant que
quedin buits o forats que puguin trencar la pel·lícula bituminosa una vegada formada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que el mur està completament acabat.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C, plogui amb intensitat, neu o existeixi
vent excessiu.

FASES D'EXECUCIÓ
Preparació de la superfície suport. Aplicació de la primera mà. Aplicació de la segona mà.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
La impermeabilització es protegirà, després de la seva col·locació, dels impactes, pressions o altres accions que la
poguessin alterar, fins que es realitzi el reblert de l'extradós del mur.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
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Plec de condicions tècniques particulars

   72

422



Unitat d'obra NIR020: Impermeabilització mitjançant una mà de fons de pintura impermeabilitzant
bicomponent, a base de resina epoxi i betum, diluïda amb un 25% d'aigua, i una mà d'acabat amb el mateix
producte sense diluir, amb un rendiment de 0,25 kg/m² cada mà.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de revestiment bituminós mitjançant l'aplicació amb brotxa, corró o pistola, d'una mà de fons de pintura
impermeabilitzant bicomponent, a base de resina epoxi i betum, diluïda amb un 25% d'aigua, i una mà d'acabat amb el
mateix producte sense diluir, amb un rendiment de 0,25 kg/m² cada mà. Inclús p/p de neteja de la superfície suport i
preparació de la barreja.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport està lliure de material fràgil, olis, greixos o qualsevol resta de brutícia que
pogués perjudicar l'adherència del revestiment.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 10°C o superior a 30°C, plogui amb
intensitat, neu o existeixi vent excessiu.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Neteja general de la superfície suport. Preparació de la mescla. Aplicació de la mà de fons.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El revestiment impermeabilitzant serà continu, amb un adequat tractament de juntes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2.2.8.- Cobertes

Unitat d'obra QAD020: Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipusinvertida, pendent del
1% al 5%, composta de: formació de pendents: formigó cel·lular de ciment escumat, a base de ciment CEM
II/A-P 32,5 R i additiu airejant, resistència a compressió major o igual a 0,2 MPa, amb espessor medi de 10
cm; impermeabilització monocapa adherida: làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40/FP (140) col·locada amb emprimació asfàltica, tipus EA; capa separadora sota aïllament:
geotèxtil de fibres de polièster (150 g/m²); aïllament tèrmic: plafó rígid de poliestirè extrudit, de superfície
llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 80 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa; capa
separadora sota protecció: geotèxtil de fibres de polièster (200 g/m²); capa de protecció: 8 cm de còdol de
16 a 32 mm de diàmetre.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Impermeabilització asfàltica: s'evitarà el seu contacte amb olis, grasses, petrolis i dissolvents.

Capa separadora: s'utilitzaran productes no permeables a la beurada de morters i formigons.

Es prestarà especial atenció a les incompatibilitats d'ús que s'especifiquen en les fitxes tècniques dels diferents elements
que poguessin compondre la coberta (suport resistent, formació de pendents, barrera de vapor, aïllament tèrmic,
impermeabilització i capes separadores).

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent del 1% al 5%, composta
dels següents elements: FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de
maó ceràmic buit doble i capa de 10 cm d'espessor medi a base de formigó cel·lular de ciment escumat, a base de
ciment CEM II/A-P 32,5 R i additiu airejant, resistència a compressió major o igual a 0,2 MPa, densitat 350 kg/m³ i
conductivitat tèrmica 0,093 W/(mK); acabat amb capa de regularització de morter de ciment M-5 de 2 cm d'espessor,
arremolinada i neta; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, adherida, formada per una làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), amb armadura de feltre de polièster no teixit de 150 g/m², de superfície no
protegida col·locada amb emprimació asfàltica, tipus EA; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: geotèxtil no teixit
compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una massa superficial de 150 g/m²; AÏLLAMENT TÈRMIC: plafó
rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 80 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 2,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA SOTA
PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una massa superficial de 200
g/m²; CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de còdol de 16 a 32 mm de diàmetre, exempta de fins, estesa amb un espessor medi
de 8 cm.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB HS Salubridad.

- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio.

- NTE-QAN. Cubiertas: Azoteas no transitables.

Plec de condicions

Plec de condicions tècniques particulars

   73

423



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels
ampits o plastrons perimetrals que la limiten.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície de la base resistent és uniforme i plana, està neta i manca de restes d'obra.

Es comprovarà que els paraments verticals de cassetó, plastrons perimetrals i altres elements constructius es
troben acabats.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, havent d'aplicar-se en
unes condicions tèrmiques ambientals que es trobin dintre dels marges prescrits en les corresponents
especificacions d'aplicació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de tremujals, aiguafons i juntes. Formació de
pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè de juntes amb poliestirè
expandit. Abocada i reglejat del formigó cel·lular fins arribar el nivell de coronació de les mestres. Abocat, estesa i
reglejat de la capa de morter de regularització. Neteja i preparació de la superfície en la què ha d'aplicar-se la
membrana. Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la impermeabilització. Col·locació de la capa separadora
sota aïllament. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de l'aïllament d'acord amb les
exigències de la tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Col·locació de la capa separadora sota
protecció. Abocament i estesa de la capa de protecció de grava.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Seran bàsiques les condicions d'estanquitat i grossor de la capa de grava.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'abocament de residus d'obra sobre la capa de grava.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, des de les
cares interiors dels ampits o plafons perimetrals que la limiten.

Unitat d'obra QAF010: Impermeabilització de junt de dilatació a coberta plana no transitable, no ventilada,
amb grava, tipus convencional, composició de: dues bandes d'adherència, de làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), de 30 cm d'ample cadascuna, col·locades sobre el suport, a cada
costat del junt, prèviament emprimat amb emprimació asfàltica, tipus EA; banda de reforç de 33 cm d'ample,
de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FP (140); cordó de polietilè expandit de
cel·la tancada, per a reblert de junta; i banda de terminació de làmina de betum modificat amb elastòmer
SBS, LBM(SBS)-40/FP (140).

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de impermeabilización de junt de dilatació a coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus
convencional, composta de: dues bandes d'adherència, de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30/FP (140), amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida, de 30 cm
d'ample cadascuna, completament adherides al suport, a cada costat del junt, prèviament emprimat amb emprimació
asfàltica, tipus EA; banda de reforç de 33 cm d'ample, realitzada a partir de làmina de betum modificat amb elastòmer
SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida,
formant una manxa sense adherir en la zona de la junta; cordó de polietilè expandit de cel·la tancada, per a reblert de
junta, de 30 mm de diàmetre; i banda de terminació làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP
(140), amb armadura de feltre de polièster no teixit de 150 g/m², de superfície no protegida soldada a la làmina
impermeabilitzant (no inclosa en aquest preu), formant una manxa sense adherir en la zona de la junta, sobre el cordó
de reblert.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície de la base resistent és uniforme i plana, està neta i manca de restes d'obra.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació de la superfície en la qual ha d'aplicar-se la làmina asfàltica. Aplicació de l'emulsió asfàltica.
Col·locació de les bandes d'adherència. Col·locació de la banda de reforç. Col·locació del cordó de farciment en
l'interior de la junta. Col·locació de la banda de finalització.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Seran bàsiques les condicions de estanquitat i lliure dilatació.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'obra recentment executada enfront de possibles perforacions de la làmina.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra QAF030: Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus convencional
amb bonera de sortida vertical, format per: peça de reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40/FP (140), adherida al suport i clavegueró de cautxú EPDM, de sortida vertical, de 80 mm de
diàmetre adherit a la peça de reforç.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Execució de trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus convencional amb bonera de sortida
vertical, realitzant un rebaix en el suport al voltant de la bonera, en el qual es rebrà la impermeabilització formada per:
peça de reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), amb armadura de feltre de
polièster no teixit de 150 g/m², de superfície no protegida, completament adherida al suport prèviament emprimat amb
emprimació asfàltica, tipus EA, i col·locació de clavegueró de cautxú EPDM, de sortida vertical, de 80 mm de diàmetre,
amb reixeta alta, paragravetes, de polietilè, íntegrament adherit a la peça de reforç anterior amb bufador. Totalment
acabat i preparat per a rebre la membrana impermeabilitzant corresponent (no inclosa en aquest preu).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície de la base resistent és uniforme i plana, està neta i manca de restes d'obra.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Execució de rebaixi del suport al voltant de l'albelló. Neteja i preparació de la superfície en la qual ha d'aplicar-se
la làmina asfàltica. Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la peça de reforç. Col·locació de la bunera.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El trobament serà estanc i permetrà el desguàs de la cubierta.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'obra recién executada enfront de cops i obturacions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra QLC020: Finestra per a coberta plana, CFP "VELUX", fixa, de 60x60 cm, marc i fulla de PVC,
acabat blanc, amb aïllament interior de poliestirè, col·locada sobre suport, ZCE "VELUX".

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge de finestra per a coberta plana, CFP "VELUX", fixa, de 60x60 cm, marc i fulla de PVC,
acabat blanc, amb aïllament interior de poliestirè, cúpula exterior transparent de polimetilmetacrilat (PMMA),
envidriament interior aïllant de seguretat (vidre interior laminar de 3+3 mm, cambra d'aire replena de gas argó de 14,5
mm, vidre exterior temperat de 4 mm amb recobriment aïllant i separador d'acer inoxidable), col·locada sobre suport de
PVC, ZCE "VELUX", de 15 cm d'altura. Totalment equipada, muntada i provada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la coberta està en fase de impermeabilització.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Presentació, aplomat i anivellació del suport. Cargolat dels elements de fixació del suport. Segellat de
juntes perimetrals. Cargolat del marc sobre el suport. Col·locació i fixació de la cúpula sobre el marc.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La finestra serà totalment estanca a l'aigua i resistirà l'acció destructiva dels agents atmosfèrics.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra QLL010: Pèrgola a un aigua ambompacteel·lular incolora i 4 mm de espessor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de llanternó a un aigua en cobertes, amb perfileria autoportant d'alumini lacat per una dimensió de llum
màxima entre 3 i 8 m revestit amb plaques alveolars de policarbonat cel·lular incolora i 6 mm de gruix. Inclús perfileria
estructural d'alumini lacat, cargols i elements d'acabament i peces d'ancoratge per formació de l'element portant, talls de
planxa, perfileria universal amb gomes de neoprè per tancaments, cargols d'acer inoxidable i peces especials per la
col·locació de les plaques. Totalment terminat en condicions d'estanquitat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície de l'aiguavés mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la coberta està en fase de impermeabilització.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge de l'element portant. Muntatge de l'estructura de perfileria d'alumini. Col·locació i fixació de les plaques.
Resolució del perímetre interior i exterior del conjunt. Segellat elàstic de junts.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El llanternó serà estanc a l'aigua i tindrà resistència a l'acció destructiva dels agents atmosfèrics.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
No es donarà suport cap element ni es permetrà el trànsit.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2.2.9.- Revestiments

Unitat d'obra RAG011: Alicatat amb rajola de València llis, 1/0/-/-, 31x31 cm, 8 €/m², col·locat sobre una
superfície suport de fàbrica en paraments interiors, mitjançant morter de ciment M-5, sense junt (separació
entre 1,5 i 3 mm); amb formació de biaix de cartabons.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació d'enrajolat amb rajola de València llis, 1/0/-/- (parament, tipus 1; sense requisits
addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus -/-), 31x31 cm, 8 €/m², rebut amb morter de ciment M-5, estès sobre
tota la cara posterior de la peça i ajustat a punta de paleta, reomplint amb el mateix morter els buits que poguessin
quedar. Inclús p/p de preparació de la superfície suport mitjançant humitejat de la fàbrica, esquitxat amb morter de
ciment fluid i repicat de la superfície d'elements de formigó (pilars, etc.); replanteig, talls, formació de biaix de
cartabons, i junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida
amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que el suport està net i pla, és compatible amb el material de col·locació i té resistència mecànica,
flexibilitat i estabilitat dimensional.

AMBIENTALS
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, existeixin corrents
d'aire o el sol incideixi directament sobre la superfície.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles. Col·locació de mestres o regles.
Preparació i aplicació del morter. Formació de juntes de moviment. Col·locació de les rajoles. Execució de
cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. Acabat i neteja final.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de frecs, punzonamiento o cops que puguin danyar-lo.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de
3 m².

Plec de condicions

Plec de condicions tècniques particulars

   76

426



Unitat d'obra RIP025: Pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre paraments
horitzontals i verticals interiors de morter de ciment, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà).

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre paraments horitzontals i
verticals interiors de morter de ciment, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de
superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica basada en un copolímer acrílic-vinílic (rendiment: 0,1 l/m² cada
mà). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de pintura, taques d'òxid, de
greix o d'humitat, imperfeccions ni eflorescències.

Es comprovarà que es troben adequadament protegits els elements com fusteria i vidrieria de les esquitxades de
pintura.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 6°C o superior a 28°C.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment recién executat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

Unitat d'obra RIP030: Pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre paraments
horitzontals i verticals interiors de guix o escaiola, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 l/m²
cada mà).

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre paraments horitzontals i
verticals interiors de guix o escaiola, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de
superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica basada en resines viníliques dispersades en medi aquós (rendiment:
0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de pintura, taques d'òxid, de
greix o d'humitat, imperfeccions ni eflorescències.

Es comprovarà que es troben adequadament protegits els elements com fusteria i vidrieria de les esquitxades de
pintura.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 6°C o superior a 28°C.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment recién executat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

Plec de condicions
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Unitat d'obra RNP010: Pintura plàstica textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre suport prelacat i/o
pintat amb tota la superfície en bon estat, de metall, rentat a alta pressió amb aigua i una solució d'aigua i
lleixiu al 10%, aclarit i assecat, aplicació de dues mans d'acabat amb pintura (rendiment: 0,25 l/m² cada
mà).

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre suport de metall, mitjançant
l'aplicació de dues mans d'acabat amb pintura a base de copolímers acrílics en dispersió aquós i pigments, amb un
espessor mínim de pel·lícula seca de 50 microns per ma (rendiment: 0,25 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del
suport mitjançant rentat a alta pressió amb aigua i una solució d'aigua i lleixiu al 10%, aclarit i assecat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport està neta d'òxids, seca, lliure de olis, greixos o qualsevol resta de brutícia
que pogués perjudicar la adherència del producte.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.

La humitat relativa serà inferior al 80%.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Preparació i neteja del suport. Aplicació de les mans d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tendrà bon aspecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

Unitat d'obra RPE005: Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un parament vertical interior, fins a 3
m d'alçària, acabat superficial remolinat, amb morter de ciment M-5, prèvia col·locació de malla antiàlcalis
amb canvis de material i en els frons de forjat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, mestrejat, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament
vertical interior fins a 3 m d'alçària, acabat superficial remolinat. Inclús p/p de, col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els frons de forjat, a un 20% de la superfície del
parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals,
brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB HS Salubridad.

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits
de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport és dura, està neta i lliure de desperfectes, té la porositat i planitut
adequades, és rugosa i estable, i està seca.

Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcos de portes i finestres, i està
conclosa la coberta de l'edifici.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació de la malla entre diferents materials. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i estès de
corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de
trobada. Acabat superficial. Cura del morter.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedarà pla i tindrà una perfecta adherència al suporte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment recién executat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

Plec de condicions
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Unitat d'obra RPG010: Guarnit de guix de construcció B1 mestrejat, sobre parament vertical, de fins 3 m
d'alçària, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, amb cantoneres.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de revestiment continu interior de guix, mestrejat, sobre parament vertical, de fins 3 m d'alçària, de 15 mm de
gruix, format per una capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir, amb
mestres en les cantonades, racons i guarnits de buits, intercalant les necessàries per que la seva separació sigui de
l'ordre de 1 m. Inclús p/p de col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, acabaments amb entornpeu,
formació d'arestes i racons, formació d'arestes i racons, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de
trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de
bastides.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada des del paviment fins al sostre, segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats
menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m². No han sigut objecte de
descompte els paraments verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensió.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcos de portes i finestres, i estan
conclosos la coberta i els murs exteriors de l'edifici.

Es comprovarà que la superfície a revestir està ben preparada, no trobant-se sobre ella cossos estranys ni taques
calcàries o d'aigua de condensació.

Es comprovarà que el palmell de la mà no es taca de pols al passar-la sobre la superfície a revestir.

Es rebutjarà l'existència d'una capa vitrificada, raspant la superfície amb un objecte punxent.

Es comprovarà l'absorció del suport amb una brotxa humida, considerant-la suficient si la superfície humida es
manté enfosquida de 3 a 5 minuts.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 40°C.

La humitat relativa serà inferior al 70%.

En cas de pluja intensa, aquesta no podrà incidir sobre els paraments a revestir.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Col·locació de cantoneres a les cantonades i
sortints. Pastat del guix gruixut. Extès de la pasta de guix entre les mestres i regulartizació del revestimient.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, considerant com
altura la distància entre el paviment i el sostre, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre els 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte sigui
com sigui la seva dimensió.

Unitat d'obra RSB010: Base per a paviment, de morter M-10, de 5 cm d'espessor, mestrejada i remolinada.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de base de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, de 5 cm d'espessor, reglejades, arremolinada i
preparada per al seu posterior ús com suport de paviment. Inclús p/p de replanteig i marcat dels nivells d'acabat,
col·locació de banda de panell rígid de poliestirè expandit de 10 mm de gruix en el perímetre, envoltant els elements
verticals i en les juntes estructurals, formació de els junts de retracció i curat de la superfície.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície de suport presenta una planitut adequada i compleix els valors resistents tinguts
en compte en la hipòtesi de càlcul.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació. Posada en obra del morter.
Formació de juntes de retracció. Execució del paviment remolinat. Cura del morter.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície final complirà les exigències de planitud, acabat superficial i resistència.

Plec de condicions
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
No es podrà transitar sobre el morter durant les 24 hores següents a la seva formació, havent d'esperar set dies per a
continuar amb els treballs de construcció i deu dies per a la col·locació sobre ell del paviment. Es protegirà la capa
superficial per a evitar un assecat ràpid a causa de l'acció del sol i dels corrents d'aire.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels
pilars situats dintre del seu perímetre.

Unitat d'obra RSG011: Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, 2/2/H/-, de 30x30 cm, 8 €/m²,
rebudes amb morter de ciment M-5 de 3 cm d'espessor, i rejuntades amb morter de juntes de ciment amb
resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la
mateixa tonalitat de les peces.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de rajoles ceràmiques de
gres esmaltat, 2/2/H/- (paviments per a trànsit per els vianants lleu, tipus 2; terres interiors humits, tipus 2; higiènic,
tipus H/-), de 30x30 cm, 8 €/m²; rebudes amb maça de goma sobre una capa semiseca de morter de ciment M-5 de 3
cm de gruix, humitejada i empolvorada superficialment amb ciment; i rejuntades amb morter de juntes de ciment amb
resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces, disposat tot el conjunt sobre una capa de separació o desolidarització de sorra o graveta (no
inclosa en aquest preu). Inclús p/p de replantejaments, talls, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no
menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts
estructurals existents en el suport, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència mecànica i
planitud adequades, que garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació seleccionat i que existeix sobre
aquesta superfície una capa de separació o desolidarització formada per sorra o graveta.

AMBIENTALS
Es comprovarà abans de l'estesa del morter que la temperatura es troba entre 5°C i 30°C, evitant tant com sigui
possible, els corrents forts d'aire i el sol directe.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les rajoles i juntes de moviment. Estesa de la capa
de morter. Espolsar la superfície de morter amb ciment. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de
junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del
paviment.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'enrajolat tindrà planitud, absència de celles i bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de frecs, punzonamiento o cops que puguin danyar-lo.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra RSG020: Entornpeu ceràmic de gres esmaltat, de 9 cm, 3 €/m, rebut amb adhesiu de ciment
d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, gris i rejuntat amb morter de juntes de
ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació d'entornpeu ceràmic de gres esmaltat, de 9 cm, 3 €/m, rebut amb adhesiu de ciment d'ús
exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, gris i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a
junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense incloure buits de portes. No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que el paviment es trobi col·locat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons. Col·locació de l'entornpeu.
Rejuntat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedarà pla i perfectament adherit al parament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra RSS010: Paviment de goma de color uniforme, subministrada en llosetes de 610x610x3 mm,
col·locat amb adhesiu de contacte.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es col·locaran paviments de goma en locals on es manipulin àcids orgànics o inorgànics, oxidants concentrats,
dissolvents aromàtics o clorats, olis o greixos animals, vegetals o minerals.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de paviment de goma de color uniforme, subministrada en llosetes de 610x610x3 mm,
col·locat amb adhesiu de contacte sobre capa de pasta anivelladora no inclosa en aquest preu. Inclús p/p d'adhesiu de
contacte, formació de junts del paviment sintètic, eliminació i neteja del material sobrant i neteja final del paviment.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

- NTE-RSF. Revestimientos de paramentos: Flexibles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que el suport està sec, net i ambb la planitud i nivell previstos.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de la capa d'adhesiu de contacte. Col·locació del paviment.
Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte i quedarà degudament protegit durant el transcurs de
l'obra.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
No es podrà transitar sobre el paviment durant les 24 hores següents a la seva col·locació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2.2.10.- Senyalització i equipament

Unitat d'obra SMS005: Lavabo amb pedestal sèrie bàsica, color blanc, de 520x410 mm, equipat amb aixetam
temporitzada, sèrie bàsica, acabat crom, amb aerador i desguàs, acabat blanc.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es
prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i
evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix.

Les vàlvules de desguàs no s'uniran amb masillat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de lavabo de porcellana sanitària amb pedestal sèrie bàsica, color blanc, de 520x410 mm,
equipat amb aixetam temporitzada, sèrie bàsica, acabat crom, amb aerador i desguàs, acabat blanc. Fins i tot aixetes de
regulació, enllaços d'alimentació flexibles, connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existent,
fixació de l'aparell i segellat amb silicona. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que el parament suport està completament acabat i que les instal·lacions d'aigua freda, d'aigua
calenta i de salubritat estan acabades.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació dels elements de fixació
subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació.
Muntatge del conjunt d'aixetes. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i
complements. Segellat de juntes.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedarà anivellat en ambdues direccions, en la posició prevista i fixat correctament. Es garantirà l'estanquitat de
les connexions i el segellat de les juntes.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
L'aparell sanitari es precintarà, quedant protegit de materials agressius, impactes i brutícia, i evitant-se la seva
utilització. No se sotmetrà a càrregues per a les quals no està dissenyat, ni es manejaran elements durs ni pesats al seu
voltant, per evitar que es produeixin impactes sobre la seva superfície.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SMS005b: Wàter amb dipòsit baix sèrie bàsica, color blanc.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es
prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i
evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàter de porcellana sanitària amb dipòsit baix sèrie bàsica, color blanc, compost de
tassa, seient, tapa especial, mecanisme de doble descàrrega, sortida dual amb joc de fixació i colze d'evacuació. Fins i
tot aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible, connexió a la xarxa d'aigua freda i a la xarxa d'evacuació existent,
fixació de l'aparell i segellat amb silicona. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que el parament suport està completament acabat i que les instal·lacions d'aigua freda, d'aigua
calenta i de salubritat estan acabades.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació dels elements de fixació
subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació.
Connexió a la xarxa d'aigua freda. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de juntes.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedarà anivellat en ambdues direccions, en la posició prevista i fixat correctament. Es garantirà l'estanquitat de
les connexions i el segellat de les juntes.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
L'aparell sanitari es precintarà, quedant protegit de materials agressius, impactes i brutícia, i evitant-se la seva
utilització. No se sotmetrà a càrregues per a les quals no està dissenyat, ni es manejaran elements durs ni pesats al seu
voltant, per evitar que es produeixin impactes sobre la seva superfície.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SMS005c: Urinari amb alimentació i desguàs vistes, sèrie bàsica, color blanc, de 250x320 mm,
equipat amb aixetam temporitzada, sèrie bàsica, acabat crom, de 82x70 mm i desguàs vist, acabat blanc.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es
prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i
evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació d'urinari de porcellana sanitària esmaltada, amb alimentació i desguàs vistes, sèrie bàsica,
color blanc, de 250x320 mm, equipat amb aixetam temporitzada, sèrie bàsica, acabat crom, de 82x70 mm i desguàs
vist, acabat blanc. Fins i tot connexió a la xarxa d'aigua freda i a la xarxa d'evacuació existent, fixació de l'aparell i
segellat amb silicona. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que el parament suport està completament acabat i que les instal·lacions d'aigua freda, d'aigua
calenta i de salubritat estan acabades.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació dels elements de fixació
subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació.
Muntatge del conjunt d'aixetes. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat
de juntes.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedarà anivellat en ambdues direccions, en la posició prevista i fixat correctament. Es garantirà l'estanquitat de
les connexions i el segellat de les juntes.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
L'aparell sanitari es precintarà, quedant protegit de materials agressius, impactes i brutícia, i evitant-se la seva
utilització. No se sotmetrà a càrregues per a les quals no està dissenyat, ni es manejaran elements durs ni pesats al seu
voltant, per evitar que es produeixin impactes sobre la seva superfície.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SMA015: Dosificador de sabó líquid amb disposició mural, per a sabó a granel, de 1,4 l de
capacitat, dipòsit de SAN acabat fumat, polsador de ABS gris i tapa d'acer inoxidable.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de dosificador de sabó líquid amb disposició mural, per a sabó a granel, de 1,4 l de
capacitat, dipòsit de SAN acabat fumat, polsador de ABS gris i tapa d'acer inoxidable, de 170x110x130 mm. Totalment
muntat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació i fixació dels accessoris de suport.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i rascades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SMA020: Portarrotllos de paper higiènic industrial, de ABS blanc i gris clar.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de portarrotllos de paper higiènic industrial, de ABS blanc i gris clar, de 312 mm de
diàmetre i 120 mm d'ample, per a un rotllo de paper de 260 mm de diàmetre màxim, de 400 m de longitud, per a
mandri de 45 mm, tancament mitjançant pany i clau. Totalment muntat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació i fixació dels accessoris de suport.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i rascades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra SMA035: Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor,
col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, amb osques antilliscants, d'acer inoxidable AISI 304 polit.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministre i col·locació de barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en
paret, abatible, amb forma d'U, amb osques antilliscants, d'acer inoxidable AISI 304 polit, de dimensions totals 840x200
mm amb tub de 32 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix, nivellada i fixada al suport amb les subjeccions
subministrades pel fabricant. Totalment muntada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprobarà que s'ha finalitzat el revestiment de la superfície suport i que aquesta poseeix la resistència
adequada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i fixació dels elements de
suport. Neteja de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i rascades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SMA036: Seient per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, col·locat en paret, abatible,
d'acer inoxidable AISI 304, acabat brillant.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministre i col·locació de seient per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, col·locat en paret, abatible, d'acer
inoxidable AISI 304, acabat brillant, de dimensions totals 420x420 mm, nivellat i fixat al suport amb les subjeccions
subministrades pel fabricant. Totalment muntat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície de suport té la resistència adequada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replantejament i traçat en el parament de la situació del seient. Col·locació, anivellació i fixació dels elements de
suport. Neteja de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació i anivellament seran adequades.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SMA050: Penjador per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, color crom.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministre i col·locació de penjador per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, color crom, de 58x50 mm, fixat al suport
amb les subjeccions subministrades pel fabricant. Totalment muntat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprobarà que s'ha finalitzat el revestiment de la superfície suport.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació i fixació dels accessoris de suport.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació serà adequada.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SCF010: Aigüera d'acer inoxidable, de 2 cubetes, de 800x490 mm, amb aixetes
monocomandament sèrie bàsica, acabat cromat, amb aerador.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació d'aigüera d'acer inoxidable, de 2 cubetes, de 800x490 mm, per taulell de cuina, amb
aixetes monocomandament sèrie bàsica, acabat cromat, composta d'aerador, vàlvula amb desguàs, sifó i enllaços
d'alimentació flexibles. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa de desguassos existents, fixació
de l'aparell i closa amb silicona. Totalment instal·lat i en funcionament.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació, anivellació i fixació dels elements
de suport. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt
d'aixetes. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de juntes.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació serà adequada. La connexió a les xarxes serà correcta.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SCM010: Moblament de cuina amb 1,5 m de mobles baixos amb sòcol inferior, acabat laminat
amb front de 18 mm de gruix laminat per ambdues cares, cantells verticals postformats (R.4), cantells
horitzontals en ABS de 1,5 mm de gruix.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de moblament de cuina, composada per 1,5 m de mobles baixos amb sòcol inferior, acabat
laminat amb portes recobertes d'un foli impregnat de resines melamíniques amb un espessor de 0,2 mm i front de 18
mm de gruix laminat per ambdues cares, cantells verticals postformats (R.4), cantells horitzontals en ABS de 1,5 mm de
gruix. Construcció del moble mitjançant els següents elements: CARCASSES: fabricades en aglomerat de fusta de 16 mm
de gruix i recoberts de laminat per totes les seves cares i cantells (cantell frontal de 0,6 mm); darrera del mateix
material de 3,5 mm de gruix, recoberta de laminat per els seus dues cares; laterals assortits de varis trepants que
permeten la col·locació de prestatges a diferents alçades. PRESTATGES: fabricats en aglomerat de fusta de 16 mm de
gruix i recobertes de laminat per totes les seves cares i cantells (cantell frontal en ABS de 1,5 mm de gruix).
FRONTISSES: d'acer niquelat, amb regulació en alçada, profunditat i ample; sistema clip de muntatge i desmuntatge.
PENJADORS: ocults d'acer, amb regulació d'alt i fons des de l'interior de l'armari; aquest porta dos penjadors que
suporten un pes total de 100 kg. POTES: de plàstic dur inserides en tres punts de la base de l'armari; regulació d'alçada
entre 10 i 20 cm; cada pota suporta un peso total de 250 kg. Inclús sòcol inferior, i acabaments a joc amb el acabat,
guies de coixinets metàl·lics i agafadors en portes. Totalment muntat, sense incloure taulell, electrodomèstics ni aigüera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la
longitud dels mobles alts i baixos.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

Es comprovarà que els paraments verticals i horitzontals de la cuina estan acabats.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació dels mobles i complements. Fixació al parament mitjançant elements
d'ancoratge. Acabaments.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació serà adequada.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SVT010: Taquilla modular per a vestuari, de 300 mm d'amplada, 500 mm de profunditat i 1800
mm d'alçada, de tauler aglomerat hidròfug, acabat amb revestiment de melamina.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de taquilla modular per a vestuari, de 300 mm d'amplada, 500 mm de profunditat i 1800
mm d'alçada, de tauler aglomerat hidròfug, acabat amb revestiment de melamina formada per dues portes de 900 mm
d'altura, laterals, prestatges, sostre, divisió i terra de 16 mm d'espessor, i fons perforat per a ventilació de 4 mm
d'espessor. Inclús elements de fixació, potes regulables de PVC, panys de relliscada, claus, plaques de numeració,
frontisses antivandàliques d'acer inoxidable i barres per penjar d'alumini amb penjadors antilliscants d'ABS. Totalment
muntada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació, anivellació i fixació de l'armariet.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SVB010: Banc mural per a vestuari, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profunditat i 390 mm
d'alçada.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de banc mural per a vestuari, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profunditat i 390 mm
d'alçada, format per seient de tres llistons de fusta vernissada de pi de Flandes, de 90x20 mm de secció, fixat a una
estructura tubular d'acer, de 35x35 mm de secció, pintada amb resina d'epoxi/polièster color blanc. Inclús accessoris de
muntatge i elements d'ancoratge a parament vertical. Totalment muntat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Muntatge i fixació del banc.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SNP010: Taulell de granit nacional, Gris Mondariz polit, de 225 cm de longitud, 60 cm
d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 1 buit
amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'alçada i 2 cm de gruix, amb la vora recte.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de taulell de granit nacional, Gris Mondariz polit, de 225 cm de longitud, 60 cm d'amplada i
2 cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb els seus cantells
polits, i cimal perimetral de 5 cm d'alçada i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús p/p de replanteig; suports i
ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades; angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb
paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la
longitud del taulell de cuina.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que el suport està anivellat i que és estable, sòlid i resistent a la compressió.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de
les peces que componen la placa de focs. Col·locació de cimal perimetral.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació serà adequada. Tindrà planitud i no presentarà esquerdes, trencaments, taques ni escantellaments.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops o vibracions que puguin afectar a l'estabilitat del conjunt.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.11.- Gestió de residus

Unitat d'obra GTB010: Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a
una distància no limitada.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància no limitada, considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada,
descàrrega, tornada i cost de l'abocament. Sense incloure la càrrega en obra.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles per el seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva
cobertura amb teles.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les víes de circulació utilizades durant el transport quedaràn completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra GRA010: Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres
de construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i tornada. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor, i cost de l'abocament.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ
Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les víes de circulació utilizades durant el transport quedaràn completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

2.3.- Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat
D'acord amb l'article 7.4 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, 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 present plec, per part del constructor, i al seu càrrec,
independentment de les ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la legislació aplicable, que seran
realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament en el capítol de Control de Qualitat i
Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte.

C FONAMENTACIONS

Segons el CTE DB SE C, en el seu apartat 4.6.5, abans de la posada en servei de l'edifici s'ha de comprovar, per part del
Director d'Execució de l'Obra, que:

La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte.
No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles.
Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, així ho exigeix el projecte o el Director d'Obra.
No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en el terreny de fonamentació, o creat
zones verdes el drenatge de les quals no estigui previst en el projecte, sobretot en terrenys expansius.

Així mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus de construcció, per part de
l'empresa constructora, i obligatori en el cas d'edificis del tipus C-3 (construccions entre 11 i 20 plantes) i C-4 (conjunts
monumentals o singulars i edificis de més de 20 plantes), mitjançant l'establiment per part d'una organització amb
experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent, d'un sistema d'anivellació per controlar
l'assentament a les zones més característiques de l'obra, en les següents condicions:

El punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, de manera que pugui considerar-se com
a immòbil durant tot el període d'observació.
El nombre de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de l'edificació. En el cas que la superestructura es
recolzi sobre murs, es preveurà un punt d'observació cada 20 m de longitud, com a mínim. En qualsevol cas, el
nombre mínim de referències d'anivellació serà de 4. La precisió de l'anivellació serà de 0,1 mm.
La cadència de lectures serà l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el comportament de la fonamentació. És
recomanable efectuar-les en completar-se el 50% de l'estructura, al final de la mateixa, i en acabar els envans de
cada dues plantes.
El resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de l'obra.

E ESTRUCTURES

Un cop finalitzada l'execució de cada fase de l'estructura, en entrar en càrrega es comprovarà visualment el seu eficaç
comportament, per part de la Direcció d'Execució de l'Obra, verificant que no es produeixen deformacions no previstes
en el projecte ni apareixen esquerdes en els elements estructurals.

En cas contrari i quan s'apreciï algun problema, s'han de realitzar proves de càrrega, el cost de la qual serà a càrrec de
l'empresa constructora, per avaluar la seguretat de l'estructura, en la seva totalitat o d'una part d'ella. Aquestes proves
de càrrega es realitzaran d'acord amb un Pla d'Assaigs que avaluï la viabilitat de les proves, per una organització amb
experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent.

F FAÇANES

Prova d'escorrentia per comprovar l'estanqueïtat a l'aigua d'una zona de façana mitjançant simulació de pluja sobre la
superfície de prova, en el pany més desfavorable.

Prova d'escorrentia, per part del constructor, i al seu càrrec, per comprovar l'estanqueïtat a l'aigua de portes i finestres
de la fusteria exterior dels buits de façana, en almenys un buit cada 50 m² de façana i no menys d'un per façana,
incloent les lluernes de coberta, si les hi hagués.

QA PLANES

Prova d'estanqueïtat, per part del constructor, i al seu càrrec, de coberta plana: Es taparan tots els desguassos i
s'omplirà la coberta d'aigua fins a l'alçada de 2 cm en tots els punts. Es mantindrà l'aigua durant 24 hores. Es
comprovarà l'aparició d'humitats i la permanència de l'aigua en alguna zona. Aquesta prova s'ha de realitzar en dues
fases: la primera després de la col·locació de l'impermeabilitzant i la segona un cop acabada i rematada la coberta.

I INSTAL·LACIONS

Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que disposarà
dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització.

Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que ha de donar
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la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts.

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part
de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de
funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa.

Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol·licitarà a
l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel
director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat.

Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves finals, així
com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes.

2.4.- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de
gestió dels residus de construcció i demolició
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra:

El dipòsit temporal dels enderrocs es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda
de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la
següent informació:

Raó social.
Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).
Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.
Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contenció.

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada
tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.
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1.1 M² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per
retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala
herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a
una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 30
cm. Inclús transport de la maquinària, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense
incloure transport a l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció manual dels materials d'esbrossada. Retirada i
disposició manual dels materials objecte d'esbrossada. Carga manual a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 41,500 11,500 477,250Plataforma excavació

477,250 477,250

Total m²  ......: 477,250

1.2 M³ Desmunt en terra, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, fent servir els mitjans
mecànics. Inclús càrrega dels productes de l'excavació sobre camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la
base del terraplenament. Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil
en cantells atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de talussos.
Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del
terreny, una vegada comprovat que aquests perfils són els correctes segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert.
Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al
que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 41,500 11,500 0,570 272,033Plataforma excavació

272,033 272,033

Total m³  ......: 272,033

1.3 M³ Excavació de terres a cel obert per formació de rases per fonamentacions fins a una profunditat
de 2 m, en terra d'argila dura amb grava compacta, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota
de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de paraments i
fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió
de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert.
Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al
que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 5,000 0,450 0,840 15,120Sabates corregudes
2 5,050 0,450 0,840 3,818
2 3,000 0,450 0,840 2,268
5 8,900 0,500 0,840 18,690
2 7,130 0,500 0,840 5,989
3 5,000 0,500 0,840 6,300
1 2,830 0,500 0,840 1,189
1 8,900 0,600 0,840 4,486
1 4,400 0,400 0,640 1,126C3

58,986 58,986

Total m³  ......: 58,986
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1.4 M³ Excavació de terres a cel obert per formació de pous per fonamentacions fins a una profunditat
de 2 m, en terra d'argila dura amb grava compacta, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota
de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de paraments i
fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió
de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert.
Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al
que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,100 1,100 0,840 2,033P1 i P2

2,033 2,033

Total m³  ......: 2,033

1.5 M³ Excavació de terres a cel obert per formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de
2 m, en terra de sorra semidensa, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de profunditat
indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de paraments i fons
d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a
camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió
de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert.
Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al
que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 45,000 0,300 0,800 10,800Col·lector pluvial
1 50,000 0,600 0,800 24,000Col·lector residual

34,800 34,800

Total m³  ......: 34,800
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2.1 M² Formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, de 10 cm
d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocada des de camió, en el fons de
l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronación i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions
de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 5,000 0,450 18,000Sabates corregudes
2 5,050 0,450 4,545
2 3,000 0,450 2,700
5 8,900 0,500 22,250
2 7,130 0,500 7,130
3 5,000 0,500 7,500
1 2,830 0,500 1,415
1 8,900 0,600 5,340
1 4,400 0,400 1,760C3
2 1,100 1,100 2,420P1 i P2

73,060 73,060

Total m²  ......: 73,060

2.2 M³ Formació de sabata correguda de fonamentació de 50cm d'amplada, de formigó armat,
realitzada en excavació prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada des de
camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 20,775 kg/m³. Inclús p/p
de separadors, passa-tubs per a pas d'instal·lacions i armadures d'espera dels pilars o altres
elements.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Col·locació de
passa-canonades. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de
fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 8,900 0,500 0,600 13,350Sabates corregudes 50 cm
2 7,130 0,500 0,600 4,278
3 5,000 0,500 0,600 4,500
1 2,830 0,500 0,600 0,849
1 8,900 0,600 0,600 3,204

26,181 26,181

Total m³  ......: 26,181

2.3 M³ Formació de sabata correguda de fonamentació de 45cm d'amplada, de formigó armat,
realitzada en excavació prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada des de
camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 22,226 kg/m³. Inclús p/p
de separadors, passa-tubs per a pas d'instal·lacions i armadures d'espera dels pilars o altres
elements.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Col·locació de
passa-canonades. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de
fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 5,000 0,450 0,600 10,800Sabates corregudes 45 cm
2 5,050 0,450 0,600 2,727
2 3,000 0,450 0,600 1,620

15,147 15,147

Total m³  ......: 15,147
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2.4 M³ Formació de sabata de fonamentació de formigó armat P1 i P2, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb
una quantia aproximada de 38,836 kg/m³. Inclús p/p de separadors, i armadures d'espera del
pilar.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,100 1,100 0,600 1,452P1 i P2

1,452 1,452

Total m³  ......: 1,452

2.5 M³ Formació de biga trava de formigó armat per allligat de la fonamentació (P1-P2), realitzada amb
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quantia aproximada de 96,117 kg/m³. Inclús p/p de separadors.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,400 0,400 0,400 0,704C3 (P1-P2)

0,704 0,704

Total m³  ......: 0,704
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3.1 M² Execució de mur de càrrega, de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per
revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter
de ciment M-7,5, reblert de formigó en la formació de cèrcol perimetral realitzat amb peces en U
i armadura d'acer segons normativa. Inclús p/p de formació de buits (sense incloure les llindes),
llindes, brancals, lligades, minves, trencaments, execució de trobaments, enllaços entre murs i
forjats i elements especials.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació dels blocs per filades a nivell. Col·locació de
les armadures en la faixa armada de lligat perimetral i posterior reblert de formigó. Abocat,
vibrat i curat del formigó. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució de buits.
Enllaç entre murs i forjats.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 8,300 3,600 179,280Parets 20 cm
1 6,500 3,600 23,400
1 4,000 3,600 14,400

Descompte obertures
-1 1,000 2,100 -2,100Pas Bar-Magatzem
-1 1,500 2,100 -3,150P6
-2 1,700 2,200 -7,480Passos Passadís
-1 1,250 2,200 -2,750

201,600 201,600

Total m²  ......: 201,600

3.2 M² Execució de mur de càrrega, de 15 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per
revestir, color gris, 40x20x15 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter
de ciment M-7,5, reblert de formigó en la formació de cèrcol perimetral realitzat amb peces en U
i armadura d'acer segons normativa. Inclús p/p de formació de buits (sense incloure les llindes),
llindes, brancals, lligades, minves, trencaments, execució de trobaments, enllaços entre murs i
forjats i elements especials.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació dels blocs per filades a nivell. Col·locació de
les armadures en la faixa armada de lligat perimetral i posterior reblert de formigó. Abocat,
vibrat i curat del formigó. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució de buits.
Enllaç entre murs i forjats.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 22,000 3,600 79,200Parets 15 cm
3 11,200 3,600 120,960
1 8,650 3,600 31,140
1 5,500 3,600 19,800
1 2,700 3,600 9,720

Descompte obertures
-1 1,600 2,100 -3,360P5
-2 4,800 0,800 -7,680F4a
-1 4,700 0,800 -3,760F4b
-1 3,160 1,200 -3,792F8
-1 1,740 1,200 -2,088F9

240,140 240,140

Total m²  ......: 240,140

3.3 M³ Omplert de buits de blocs, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada
amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 70 kg/m³, executat
en condicions complexes.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les
armadures. Abocament i compactació del formigó.  Curat del formigó. Neteja de la superfície de
coronació del mur.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte.

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,687 20,687Omplert de buits

20,687 20,687
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Total m³  ......: 20,687

3.4 M Subministre i col·locació de carregador de bigueta auto-resistent de formigó pretensat T-18 de 5
m de longitud màxima, recolzada sobre capa de morter de ciment M-7,5 de 2 cm de gruix, per la
formació de llinda en buit de mur de fàbrica. Recolzat a cada costat 10 cm.
Inclou: Replantejament del nivell de recolzament de les biguetes. Neteja i preparació del plànol
de recolzament del sistema. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Aplacat de súpermaó
50x20x4 cm en una cara de la bigueta
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 1,100 4,400P4 i P2
1 1,800 1,800P5
5 2,200 11,000F1,F3,F6 i F7
2 2,400 4,800F2
2 5,000 10,000F4a
1 4,900 4,900F4b
1 2,600 2,600F5
1 3,360 3,360F8
1 1,940 1,940F9
1 1,200 1,200Pas Bar
1 1,700 1,700P6
3 2,000 6,000Passadís
1 1,550 1,550

55,250 55,250

Total m  ......: 55,250

3.5 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de
350x350 mm i gruix 18 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diàmetre i 35 cm de longitud total. Treballat i muntat en taller. Fins i tot p/p de trepant
central, preparació de vores, bisellat al voltant del trepant per a millorar la unió del pern a la
cara superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces especials, escapçadures i reparació
en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000P1 i P2

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000

3.6 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de
350x350 mm i gruix 18 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diàmetre i 25 cm de longitud total. Treballat i muntat en taller. Fins i tot p/p de trepant
central, preparació de vores, bisellat al voltant del trepant per a millorar la unió del pern a la
cara superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces especials, escapçadures i reparació
en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000P3 i P4

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000
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3.7 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de
150x150 mm i gruix 14 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 8
mm de diàmetre i 35 cm de longitud total. Treballat i muntat en taller. Fins i tot p/p de trepant
central, preparació de vores, bisellat al voltant del trepant per a millorar la unió del pern a la
cara superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces especials, escapçadures i reparació
en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000P5

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

3.8 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de
150x150 mm i gruix 14 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 8
mm de diàmetre i 25 cm de longitud total. Treballat i muntat en taller. Fins i tot p/p de trepant
central, preparació de vores, bisellat al voltant del trepant per a millorar la unió del pern a la
cara superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces especials, escapçadures i reparació
en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000P6, P7, P8, P9, P10 i P11

6,000 6,000

Total Ut  ......: 6,000

3.9 Kg Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfils buits conformats
en fred, per pilars. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2
segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans d'emprimació amb un espessor
mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se
soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p de
preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials, plaques d'arrencada i transició de
pilar inferior a superior, morter sense retracció per a ataconat de plaques, escapçadures i
reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de transport,
manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i emprimació.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació de
defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Kg/m Alçada Parcial Subtotal
1 3,600 7,253 26,111P5
6 0,310 7,253 13,491P6, P7, P8, P9, P10 i P11

39,602 39,602

Total kg  ......: 39,602
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3.10 M² Formació d'estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocada amb bomba, amb un volum total de formigó en sostre i bigues de 0,131 m³/m²,
i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols i
bigues, amb una quantia total 5,26 kg/m², constituïda per: FORJAT UNIDIRECCIONAL:
horitzontal, de cantell 25 = 20+5 cm; sistema d'encofrat parcial amb puntals, sotaponts
metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils; semibigueta
pretensada T-12; revoltó de formigó, 60x20x20 cm, inclús p/p de peces especials; capa de
compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per malla electrosoldada
ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; bigues planes; alçada lliure de planta de fins a 3
m. Inclús p/p de cèrcols perimetrals de planta. Sense incloure repercussió de pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la
geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació de biguetes i revoltons. Col·locació de les
armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i
anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels
cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6 m². Es consideren inclosos tots els elements
integrants de l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 277,385 277,385Forjat (sense voladís)

277,385 277,385

Total m²  ......: 277,385

3.11 M² Formació de voladís de llosa massissa de formigó armat, per quedar vist, horitzontal, amb
alçària lliure de planta d'entre 3 i 4 m, cantell 15 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocada amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 22 kg/m²; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals,
sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de melamina reforçada amb barnilles i perfils. Inclús
p/p de nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits. Sense incloure repercussió de pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la
geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació d'armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat
del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels
cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6 m².

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 55,865 55,865Voladís perimetral

55,865 55,865

Total m²  ......: 55,865

3.12 Kg Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent,
peces simples de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per bigues i corretges, mitjançant
unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2
segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans d'emprimació amb un gruix
mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se
soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p de
preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials, escapçadures i reparació en obra de
quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb
el mateix grau de preparació de superfícies i emprimació.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació de
defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Kg/m Alçada Parcial Subtotal
2 8,230 15,800 260,068Pèrgola inclinada IPE 160

260,068 260,068

Total kg  ......: 260,068
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4.1 M² Formació de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent del
1% al 5%, composta dels següents elements: FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de
tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa de 8 cm d'espessor
medi a base de formigó cel·lular de ciment escumat, a base de ciment CEM II/A-P 32,5 R i additiu
airejant, resistència a compressió major o igual a 0,2 MPa, densitat 350 kg/m³ i conductivitat
tèrmica 0,093 W/(mK); acabat amb capa de regularització de morter de ciment M-5 de 2 cm
d'espessor, arremolinada i neta; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, adherida, formada
per una làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, tipus LBM(SBS) - 40 - FP, Esterdan 40 P
Elast "DANOSA", massa nominal 4 kg/m², amb armadura de feltre de polièster no teixit, de
superfície no protegida, acabada amb film plàstic en ambdues cares col·locada amb emulsió
asfàltica de base aquosa, Curidan "DANOSA"; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT:
geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, Danofelt PY 150
"DANOSA", amb una massa superficial de 150 g/m²; AÏLLAMENT TÈRMIC: plafó rígid de
poliestirè extrudit, segons UNE-EN 13164, Danopren 80 "DANOSA", de 80 mm d'espessor,
resistència tèrmica 2,2 m²K/W, amb acabat lateral mecanitzat a mitja fusta; CAPA SEPARADORA
SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes,
Danofelt PY 200 "DANOSA", amb una massa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓ:
Capa de còdol de 16 a 32 mm de diàmetre, exempta de fins, estesa amb un espessor medi de 80
mm.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de tremujals,
aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes
amb mestres de maó. Replè de juntes amb poliestirè expandit. Abocada i reglejat del formigó
cel·lular fins arribar el nivell de coronació de les mestres. Abocat, estesa i reglejat de la capa de
morter de regularització. Neteja i preparació de la superfície en la què ha d'aplicar-se la
membrana. Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la impermeabilització. Col·locació de
la capa separadora sota aïllament. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació
de l'aïllament d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de
l'aïllament. Col·locació de la capa separadora sota protecció. Abocament i estesa de la capa de
protecció de grava.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals
que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plafons
perimetrals que la limiten.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 270,650 270,650Coberta

270,650 270,650

Total m²  ......: 270,650

4.2 M2 Formació de pendents 5% continuu de morter de ciment hidròfug M-5, reglejat, capa de 15 mm
d'espessor medi, aplicat sobre un suport resistent horitzontal exterior, sobre el voladís de la
coberta, acabat superficial rugós. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, formació de
juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres metre, acabaments en els
trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 61,765 61,765Voladíssos

61,765 61,765

Total m2  ......: 61,765

4.3 M Formació remat coberta de graves, amb planxa perforada d'acer galvanitzat, de 3mm de gruix,
acabada sense polir, col·locada amb fixacions. Amb perforacions rododnes de 4mm de
diàmetre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 102,300 102,300Perímetre coberta graves

102,300 102,300

Total m  ......: 102,300
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4.4 Ut Subministrament i muntatge de finestra per a coberta plana, CFP "VELUX", fixa, de 60x60 cm,
marc i fulla de PVC, acabat blanc, amb aïllament interior de poliestirè, cúpula exterior
transparent de polimetilmetacrilat (PMMA), envidriament interior aïllant de seguretat (vidre
interior laminar de 3+3 mm, cambra d'aire replena de gas argó de 14,5 mm, vidre exterior
temperat de 4 mm amb recobriment aïllant i separador d'acer inoxidable), col·locada sobre
suport de PVC, ZCE "VELUX", de 15 cm d'altura. Totalment equipada, muntada i provada.
Inclou: Replanteig. Presentació, aplomat i anivellació del suport. Cargolat dels elements de
fixació del suport. Segellat de juntes perimetrals. Cargolat del marc sobre el suport. Col·locació
i fixació de la cúpula sobre el marc.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Coberta

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000

4.5 Ut Execució de trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida
amb bonera de sortida vertical, realitzant un rebaix en el suport al voltant de la bonera, en el
qual es rebrà la impermeabilització formada per: peça de reforç de làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, tipus LBM(SBS) - 40 - FP, Esterdan 40 P Elast "DANOSA", massa nominal 4
kg/m², amb armadura de feltre de polièster no teixit, de superfície no protegida, acabada amb
film plàstic en ambdues cares, completament adherida al suport prèviament emprimat amb
emulsió asfàltica de base aquosa, Curidan "DANOSA", i col·locació de clavegueró de cautxú
EPDM, "DANOSA", de sortida vertical, de 80 mm de diàmetre, amb reixeta alta, Paragravilla
"DANOSA", de polietilè, íntegrament adherit a la peça de reforç anterior amb bufador. Totalment
acabat i preparat per a rebre la membrana impermeabilitzant corresponent (no inclosa en
aquest preu).
Inclou: Execució de rebaixi del suport al voltant de l'albelló. Neteja i preparació de la superfície
en la qual ha d'aplicar-se la làmina asfàltica. Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la
peça de reforç. Col·locació de la bunera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Boneres

5,000 5,000

Total Ut  ......: 5,000

4.6 M² Formació de coberta a dues aigües en cobertes, amb perfileria autoportant d'alumini lacat per
una dimensió de llum màxima de 2 m revestit amb plaques de policarbonat compacte incolora
amb protecció UV i 4 mm de gruix. Inclús perfileria estructural d'alumini lacat, cargols i
elements d'acabament i peces d'ancoratge per formació de l'element portant, talls de planxa,
perfileria universal amb gomes de neoprè per tancaments, cargols d'acer inoxidable i peces
especials per la col·locació de les plaques. Totalment terminat en condicions d'estanquitat.
Inclou: Muntatge de l'element portant. Muntatge de l'estructura de perfileria d'alumini.
Col·locació i fixació de les plaques. Resolució del perímetre interior i exterior del conjunt.
Segellat elàstic de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en veritable magnitud,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 33,000 33,000Pèrgola Inclinada

33,000 33,000

Total m²  ......: 33,000

Pressupost parcial nº 4 COBERTES
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5.1.- TANCAMENTS EXTERIORS

5.1.1 M² Execució de fulla exterior de sistema de façana ventilada de 1'5 cm d'espessor, de revestiment
ceràmic extrusor de gran format, sistema Favemanc XB "GRES DE LA MANCHA",o equivalent;
de 400x800 mm i 300x800 mm, color "Ibiza" i "Gris Marengo", inclús p/p de perfilaria de suport
d'alumini composta de perfils verticals tipus "T" amb espessors mitjans de 2,8 mm, grapes
d'acer inoxidable per a suport de les peces, mènsules per a sustentació i mènsules per retenció
dels perfils verticals subjectes mitjançant ancoratges i cargols d'acer inoxidable, remats de
cantonades amb xapa d'acer galvanitzat lacat de 0'6 mm, formació amb xapa d'acer galvanitzat
lacat d'1 mm de gruix de llindes, escopidors, brancals i queixals; junts, realització d'encontres i
peces especials. 
Inclou: Preparació dels elements de subjecció incorporats prèviament a l'obra. Replanteig dels
eixos verticals i horitzontals de les juntes. Realització de tots els treballs necessaris per a la
resolució dels buits. Alineació, aplomat i anivellament del revestiment ceràmic. Fixació
definitiva de les peces a la subestructura suport. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint tots els buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint tots els buits.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 248,390 248,390Façana ventilada

248,390 248,390

Total m²  ......: 248,390
5.2.- TANCAMENTS INTERIORS

5.2.1 M² Formació de fulla de partició interior de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit
(totxana), per revestir, 29x14x9 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot p/p de
replanteig, anivellació i aplomat, rebut de cèrcols i bastiments de base, minvaments,
trencaments, lligades, caps i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra
dels elements de fixació de bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes,
pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3
m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,300 3,100 16,430Divisió sala màquines-sala

reunions
16,430 16,430

Total m²  ......: 16,430

5.2.2 M² Formació de fulla de partició interior de 9 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit
(totxana), per revestir, 29x14x9 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot p/p de
replanteig, anivellació i aplomat, rebut de cèrcols i bastiments de base, minvaments,
trencaments, lligades, caps i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra
dels elements de fixació de bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes,
pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3
m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 6,650 3,100 41,230Vestidors
2 2,430 2,250 10,935
1 5,300 3,100 16,430Àrbitre-Infermeria
1 1,620 3,100 5,022Àrbire dutxa
1 3,380 3,100 10,478Magatzem

84,095 84,095

Total m²  ......: 84,095
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5.2.3 M² Formació de fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit (súper
mascletó), per revestir, 50x20x7 cm, rebuda amb una barreja en aigua de goma d'enganxar de
cola preparada i fins un 25% de guix de qualitat B1. Fins i tot p/p de replanteig, anivellació i
aplomat, rebut de cèrcols i bastiments de base, minvaments, trencaments, lligades, caps i
neteja.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de la tira de desolidarització de poliestirè
expandit en arrencaments d'envans i part superior de bastiments de base de portes. Col·locació
de les peces per filades a nivell. Rematada amb guix en la trobada de la fàbrica de maó de gran
format amb el forjat superior. Rebuda a l'obra dels elements de fixació de bastiments i
bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb
el forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3
m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,650 3,100 5,115Àrbitre
1 1,300 2,250 2,925
1 17,650 3,100 54,715Passadís

62,755 62,755

Total m²  ......: 62,755

5.2.4 M² Formació de fulla de partició interior de 4 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit (maó),
per revestir, 29x14x4 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot p/p de replanteig,
anivellació i aplomat, rebut de cèrcols i bastiments de base, minvaments, trencaments, lligades,
caps i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra
dels elements de fixació de bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes,
pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3
m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 0,300 3,100 3,720Pas baixants pluvials

3,720 3,720

Total m²  ......: 3,720
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5.2.5 M² Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre partició interior, sistema
Placo Hydro "PLACO", de 66 mm de gruix total, compost per una placa de guix laminat H1 /
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 18 / vora afinada, Placomarine PPM 18 "PLACO", formada per una
ànima de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmines de cartró fort,
additius amb silicona per a reduir la seva capacitat d'absorció d'aigua, cargolada directament a
una estructura autoportant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals
horitzontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i muntants verticals M 48
"PLACO", amb una separació entre muntants de 600 mm. Inclús p/p de replanteig de la
perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estances,
en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges de
canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les
zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts;
rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ
replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final.
Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en aquest preu
l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la perfileria. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·locació de
les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament
dels junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o igual a 8 m², es deduirà la
meitat del buit i per a buits de superfície major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats
en la norma UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o igual a 8 m², es
deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície major a 8 m², es deduirà tot el buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,400 3,100 63,240Passadís
2 2,340 3,100 14,508Interior Armaris entrada
1 2,950 3,100 9,145Àrbitre-Sala màquines
1 10,380 3,100 32,178Sala reunions

119,071 119,071

Total m²  ......: 119,071

5.2.6 M² Subministrament i muntatge d'envà senzill, sistema Placo Hydro "PLACO", autoportant, de 84
mm de gruix total, sobre banda autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", col·locada sota dels canals i
muntants d'arrencada, format per una estructura simple autoportant de perfils metàl·lics d'acer
galvanitzat formada per canals R 48 "PLACO" i muntants M 48 "PLACO", amb una separació
entre muntants de 600 mm i una disposició normal "N", a cada costat de la qual es cargola una
placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 18 / vora afinada, Placomarine PPM 18
"PLACO" en una cara i una altra placa H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 18 / vora afinada,
Placomarine PPM 18 "PLACO" en l'altra cara. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de
pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la superfície de
recolzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges de canals i muntants
metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i
buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les
caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la
seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest
per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en aquest preu l'aïllament a col·locar entre
muntants).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació
de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació
de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre
els elements horitzontals. Col·locació de les plaques per al tancament d'una de les cares de
l'envà, mitjançant fixacions mecàniques. Tancament de la segona cara amb plaques, mitjançant
fixacions mecàniques. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de
pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels junts entre plaques.
Rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o igual a 8 m², es deduirà la
meitat del buit i per a buits de superfície major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats
en la norma UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o igual a 8 m², es
deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície major a 8 m², es deduirà tot el buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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2 3,740 3,100 23,188Armaris entrada
-2 2,000 3,100 -12,400Descompte portes armaris

10,788 10,788

Total m²  ......: 10,788
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6.1.- AÏLLAMENTS

6.1.1 M² Formació d'aïllament per l'exterior de façana ventilada mitjançant escuma rígida de poliuretà
projectat de 40 mm d'espessor mínim, 35 kg/m³ de densitat mínima, aplicat directament sobre el
parament mitjançant projecció mecànica. Inclús p/p de maquinària, protecció de paraments,
fusteries i altres elements confrontants, neteja, i projectat brancals obertures.
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs de
projecció del poliuretà. Preparació de la superfície suport. Projecció del poliuretà en capes
successives.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 202,700 202,700Façana ventilada

202,700 202,700

Total m²  ......: 202,700

6.1.2 M² Subministrament i col·locació d'aïllament per l'exterior de façana ventilada format per plafó rígid
de poliestirè expandit, de superfície llisa i mecanitzat lateral encadellat, de 40 mm d'espessor,
resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), fixat mecànicament. Inclús
p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,830 3,100 21,173Façana Lateral (Migdia)

21,173 21,173

Total m²  ......: 21,173

6.1.3 M² Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'estructura portant de
l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs en aquest preu), format per panell autoportant
de llana mineral Arena d'alta densitat, Plaver Arena "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 40 mm
d'espessor, no revestit, resistència tèrmica 1,15 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK).
Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,400 3,100 63,240Passadís
2 2,340 3,100 14,508Armaris entrada
1 2,950 3,100 9,145Àrbitre-Sala màquines
1 10,380 3,100 32,178Sala reunions

119,071 119,071

Total m²  ......: 119,071

6.1.4 M² Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el
terreny, constituït per plafó rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de
mitja mossa, de 30 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 0,9
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK) i film de polietilè amatent sobre l'aïllant a manera de
capa separadora, preparat per a rebre una solera de morter o formigó (no inclosa en aquest
preu). Fins i tot p/p de preparació de la superfície suport i talls de l'aïllant.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Preparació de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament sobre el terreny. Col·locació del film de polietilè.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 44,000 132,000Vestidors
1 27,400 27,400Entrada
1 27,560 27,560Sala reunions
1 20,240 20,240Lavabos
1 8,000 8,000Bar
1 34,450 34,450Magatzem
1 15,640 15,640Sala màquines

265,290 265,290

Total m²  ......: 265,290
6.2.- IMPERMEABILITZACIONS
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6.2.1 M² Formació de impermeabilització de mur de blocs, per les dos cares, des de fonament fins la
primera filada desprès cota paviment, mitjançant l'aplicació amb brotxa de dues mans
d'emulsió asfàltica estabilitzada amb elastòmers, Maxdan Caucho "DANOSA", fins a aconseguir
una capa uniforme que cobreixi degudament tota la superfície suport, amb un rendiment mínim
de 1 kg/m² per mà. Fins i tot p/p de neteja prèvia de la superfície a tractar i farciment de
barraques, esquerdes i rugositats amb la mateixa emulsió, evitant que quedin buits o forats que
puguin trencar la pel·lícula bituminosa una vegada formada.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Aplicació de la primera mà. Aplicació de la segona
mà.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Cares Alçada Parcial Subtotal
1 22,200 2,000 0,800 35,520Murs de blocs
3 11,200 2,000 0,800 53,760
6 8,300 2,000 0,800 79,680
1 8,800 2,000 0,800 14,080
2 6,500 2,000 0,800 20,800
1 5,300 2,000 0,800 8,480

212,320 212,320

Total m²  ......: 212,320

6.2.2 M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 140 a 190 g/m2,
col.locat sense adherir

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 44,000 132,000Vestidors
1 27,400 27,400Entrada
1 27,560 27,560Sala reunions
1 20,240 20,240Lavabos
1 8,000 8,000Bar
1 34,450 34,450Magatzem
1 15,640 15,640Sala màquines

265,290 265,290

Total m2  ......: 265,290

6.2.3 M² Formació de revestiment bituminós mitjançant l'aplicació amb brotxa, corró o pistola, d'una mà
de fons de pintura impermeabilitzant bicomponent, a base de resina epoxi i betum, diluïda amb
un 25% d'aigua, i una mà d'acabat amb el mateix producte sense diluir, amb un rendiment de
0,25 kg/m² cada mà. Inclús p/p de neteja de la superfície suport i preparació de la barreja.
Inclou: Neteja general de la superfície suport. Preparació de la mescla. Aplicació de la mà de
fons.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 55,395 55,395Voladíssos

55,395 55,395

Total m²  ......: 55,395
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7.1 M² Formació de revestiment continuu de morter de ciment hidròfug M-5, a bona vista, de 15 mm de
gruix, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial rugós, per a servir de base
a un posterior revestiment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a
reforç de trobades entre materials diferents i en els frons de forjat, a un 10% de la superfície del
parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres
metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials. Especejament de panys de treball.
Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat
superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés
sobre els 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 19,890 3,100 61,659Façana ventilada sense aïllament

-1 3,300 3,100 -10,230Descompte obertures
51,429 51,429

Total m²  ......: 51,429

7.2 M² Formació de revestiment continuu de morter de ciment hidròfug M-5, mestrejat, de 10 mm de
gruix, aplicat sobre un parament vertical interior fins a 3 m d'alçària, acabat superficial rugós,
per a servir de base a un posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons,
mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes,
acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació
de tocs. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada.
Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés
sobre els 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 37,220 3,100 230,764Vestidors
2 5,260 2,250 23,670
1 22,600 3,100 70,060Àrbitre
1 2,600 2,250 5,850

330,344 330,344

Total m²  ......: 330,344

7.3 M² Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, mestrejat, de 10 mm de gruix,
aplicat sobre un parament vertical interior fins a 3 m d'alçària, acabat superficial rugós, per a
servir de base a un posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mestres
amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes,
acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació
de tocs. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada.
Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés
sobre els 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

Uts. Llargada excés de 4m2 Alçada Parcial Subtotal
1 18,450 3,100 57,195Infermeria
1 16,500 3,100 51,150Sala màquines
1 30,300 3,100 93,930Magatzem

202,275 202,275

Total m²  ......: 202,275
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7.4 M² Subministrament i col·locació d'enrajolat amb rajola de València llis, 1/0/-/- (parament, tipus 1;
sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus -/-), 31x31 cm, 8 €/m², rebut
amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional,
color blanc. Inclús p/p de preparació de la superfície suport de morter de ciment o formigó;
replanteig, talls, formació de biaix de cartabons, i junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc,
L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les
peces; acabat i neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles.
Col·locació de mestres o regles. Preparació i aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de
moviment. Col·locació de les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles.
Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments
i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,770 3,050 65,697Vestidors
2 2,630 2,200 11,572
1 5,330 3,050 16,257Àrbitre
1 1,300 2,200 2,860

96,386 96,386

Total m²  ......: 96,386

7.5 M² Subministrament i col·locació d'enrajolat amb rajola de València decoratiu, de colors amb
efecte difuminat, 1/0/-/- (parament, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit
addicional, tipus -/-), 15x15 cm, 8 €/m², rebut amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a
interiors, Ci sense cap característica addicional, color blanc. Inclús p/p de preparació de la
superfície suport de morter de ciment o formigó; replanteig, talls, formació de biaix de
cartabons, i junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre
1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles.
Col·locació de mestres o regles. Preparació i aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de
moviment. Col·locació de les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles.
Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments
i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,430 2,200 10,692Vestidors

10,692 10,692

Total m²  ......: 10,692

7.6 M² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre
paraments horitzontals i verticals interiors de morter de ciment, mitjançant l'aplicació d'una mà
de fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura
plàstica basada en un copolímer acrílic-vinílic (rendiment: 0,1 l/m² cada mà). Inclús p/p de
preparació del suport mitjançant neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada excés de 4m2 Alçada Parcial Subtotal
2 26,450 3,050 161,345Vestidors
1 17,270 3,050 52,674Àrbitre
1 1,300 2,200 2,860
1 18,450 3,050 56,273Infermeria
1 16,500 3,050 50,325Sala màquines
1 30,300 3,050 92,415Magatzem

415,892 415,892

Total m²  ......: 415,892
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7.7 M² Formació de revestiment continu interior de guix, mestrejat, sobre parament vertical, de fins 3
m d'alçària, de 15 mm de gruix, format per una primera capa de guarnit amb pasta de guix de
construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir i una segona capa d'arrebossat amb
pasta de guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la finalització o rematada, amb
mestres en les cantonades, racons i guarnits de buits, intercalant les necessàries per que la
seva separació sigui de l'ordre de 1 m. Inclús p/p d'acabaments amb entornpeu, formació
d'arestes i racons, formació d'arestes i racons, i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Pastat del guix gruixut.
Extès de la pasta de guix entre les mestres i regulartizació del revestimient. Pastat del guix fi.
Execució de l'arrebossat, estenent la pasta de guix fi sobre la superfície prèviament enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment fins al sostre, segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de
superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m². No han sigut objecte de descompte els
paraments verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, considerant com altura la distància entre el paviment i el
sostre, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre els 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de
descompte sigui com sigui la seva dimensió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,500 3,000 31,500Sala reunions
2 3,350 3,000 20,100Interior armaris entrada

-2 2,000 3,000 -12,000Descompte portes armaris
39,600 39,600

Total m²  ......: 39,600

7.8 M² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre
paraments horitzontals i verticals interiors de guix o escaiola, mitjançant l'aplicació d'una mà de
fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura
plàstica basada en resines viníliques dispersades en medi aquós (rendiment: 0,125 l/m² cada
mà). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Superfície Alçada Parcial Subtotal
Paraments verticals

1 10,500 3,050 32,025Sala reunions
2 3,350 3,050 20,435Interior armaris entrada

-2 2,000 3,050 -12,200Descompte portes armaris

40,260 40,260

Total m²  ......: 40,260

7.9 M² Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura, sota forjat, mitjançant projecció
pneumàtica de morter ignífug, reacció al foc classe A1, compost de ciment en combinació amb
perlita o vermiculita formant un recobriment incombustible, fins a aconseguir una resistència al
foc de 90 minuts, amb un gruix mínim de 17 mm. Inclús p/p de maquinària de projecció,
protecció de paraments, fusteries i altres elements contigus, i neteja.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Aplicació mecànica del morter, fins a formar
l'espessor determinat en càlcul.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 44,000 132,000Vestidors
1 12,200 12,200Entrada
1 27,560 27,560Sala reunions
1 34,450 34,450Magatzem
1 15,640 15,640Sala màquines

221,850 221,850

Total m²  ......: 221,850
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7.10 M² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre
paraments horitzontals i verticals interiors de morter de ciment, mitjançant l'aplicació d'una mà
de fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura
plàstica basada en un copolímer acrílic-vinílic (rendiment: 0,1 l/m² cada mà). Inclús p/p de
preparació del suport mitjançant neteja, apilcat amb pistola.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Superfície Alçada Parcial Subtotal
Paraments horitzontals

3 44,000 132,000Vestidors
1 12,200 12,200Entrada
1 27,560 27,560Sala reunions
1 34,450 34,450Magatzem
1 15,640 15,640Sala màquines

221,850 221,850

Total m²  ......: 221,850

7.11 M² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre
paraments horitzontals i verticals interiors de guix projectat o plaques de guix laminat,
mitjançant l'aplicació d'una mà de fons de resines acríliques en dispersió aquosa com fixador
de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica basada en resines viníliques
dispersades en medi aquós (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del suport
mitjançant neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,400 3,050 62,220Passadís
1 2,950 3,050 8,998Àrbitre-Sala màquines
1 10,380 3,050 31,659Sala reunions
2 3,200 3,050 19,520Exterior armaris entrada
2 5,550 3,050 33,855Interior armaris entrada

-4 2,000 3,050 -24,400Descompte portes armaris
131,852 131,852

Total m²  ......: 131,852

7.12 M² Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica mitjançant l'aplicació de
revestiment intumescent, en emulsió aquosa monocomponent, color blanc, acabat mat llis, fins
a aconseguir una resistència al foc de 90 minuts, amb un gruix mínim de 1780 micres. Inclús p/p
de rascat d'òxids, neteja superficial aplicació d'una mà d'emprimació segelladora de dos
components, a base de resines epoxi i fosfat de zinc, color gris, amb un rendiment no menor de
0,125 l/m² (per a un gruix mínim de pel·lícula seca de 50 micres).
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de les mans d'acabat. Aplicació de dues mans de protecció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics
que composen l'estructura, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen l'estructura.

Uts. Llargada Perímetre Alçada Parcial Subtotal
Pilars

1 3,600 0,307 1,105P5
2 4,200 0,393 3,301P6 i P7
2 4,200 0,659 5,536P8 i P9
2 4,200 0,539 4,528P10 i P11
2 3,600 0,459 3,305P12 i P13

Bigues
2 7,200 0,475 6,840Pèrgola inclinada IPE 120

24,615 24,615

Total m²  ......: 24,615
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7.13 M² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color RAL 7006, acabat mat, sobre
suport de metall, mitjançant l'aplicació de dues mans d'acabat amb pintura a base de
copolímers acrílics en dispersió aquós i pigments, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de
50 microns per ma (rendiment: 0,25 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del suport
mitjançant rentat a alta pressió amb aigua i una solució d'aigua i lleixiu al 10%, aclarit i assecat,
amb raspallat i escatat de les zones oxidades o en mal estat.
Inclou: Preparació i neteja del suport. Aplicació de la mà d'emprimació. Aplicació de les mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Desnvolupament Superfície Parcial Subtotal
1 8,400 0,393 3,301Pilars D.125
1 3,600 0,320 1,152Pilars #80
1 7,200 0,480 3,456Pilars #120
1 8,400 0,560 4,704Pilars #140
1 8,400 0,680 5,712Pilars #170
1 14,400 0,368 5,299IPE120

23,624 23,624

Total m²  ......: 23,624
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8.1.- PAVIMENTS INTERIORS

8.1.1 M² Formació d'emmacat de 20 cm d'espessor en caixa per base de solera, mitjançant reblert i estès
en tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves procedents de pedrera granítica de
40/80 mm; i posterior compactació mitjançant equip manual amb taula vibrant, sobre
l'esplanada homogènia i anivellada (no inclosa en aquest preu). Inclús càrrega, transport i
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els feines de reblert i regat dels mateixos.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material de farciment en
tongadas d'espessor uniforme. Rec de la capa. Compactació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 44,000 132,000Vestidors
1 27,400 27,400Entrada
1 27,560 27,560Sala reunions
1 20,240 20,240Lavabos
1 8,000 8,000Bar
1 34,450 34,450Magatzem
1 15,640 15,640Sala màquines

265,290 265,290

Total m²  ......: 265,290

8.1.2 M² Formació de solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors
homologats, per servir de base a un paviment, sense tractament de la seva superfície;
recolzada sobre film de polietilè (LDPE) DE 0'75 mm, sobre capa base existent (no inclosa en
aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, estès i vibrat
del formigó mitjançant regla vibrant, formació de juntes de formigonat i panell de poliestirè
expandit de 2 cm d'espessor per a l'execució de juntes de contorn, col·locat al voltant de
qualsevol element que interrompi la sola, com pilars i murs; embroquetat o connexió dels
elements exteriors (marcs de pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les juntes de retracció, per mitjans
mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les
rasants. Replanteig de les juntes de formigonat. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de formigonat i
contorn. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Curat del formigó. Serradura de juntes de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 44,000 132,000Vestidors
1 27,400 27,400Entrada
1 27,560 27,560Sala reunions
1 20,240 20,240Lavabos
1 8,000 8,000Bar

215,200 215,200

Total m²  ......: 215,200
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8.1.3 M² Formació de solera de formigó armat de 23 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors
homologats, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic; recolzada sobre film de
polietilè (LDPE) DE 0'75 mm, sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de
preparació de la superfície de recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant
regla vibrant, formació de juntes de formigonat i panell de poliestirè expandit de 2 cm
d'espessor per a l'execució de juntes de contorn, col·locat al voltant de qualsevol element que
interrompi la sola, com pilars i murs; embroquetat o connexió dels elements exteriors (marcs
de pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la
solera; i serrat de les juntes de retracció, per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de
l'espessor de la solera i posterior segellat amb massilla elàstica.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les
rasants. Replanteig de les juntes de formigonat. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de formigonat i
contorn. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Connexió dels elements exteriors. Curat del formigó. Arremolinat de
la superfície. Serradura de juntes de retracció. Neteja i closa de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 34,450 34,450Magatzem
1 15,640 15,640Sala màquines

50,090 50,090

Total m²  ......: 50,090

8.1.4 M² Formació de base de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, de 5 cm d'espessor,
reglejades, arremolinada i preparada per al seu posterior ús com suport de paviment. Inclús p/p
de replanteig i marcat dels nivells d'acabat, col·locació de banda de panell rígid de poliestirè
expandit de 10 mm de gruix en el perímetre, envoltant els elements verticals i en les juntes
estructurals, formació de els junts de retracció i curat de la superfície.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació. Posada
en obra del morter. Formació de juntes de retracció. Execució del paviment remolinat. Cura del
morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 19,700 19,700Entrada
1 30,680 30,680Passadís

50,380 50,380

Total m²  ......: 50,380

8.1.5 M² Subministrament i col·locació de paviment de goma de color uniforme, subministrada en
llosetes de 610x610x3 mm, col·locat amb adhesiu de contacte sobre capa de pasta anivelladora
no inclosa en aquest preu. Inclús p/p d'adhesiu de contacte, formació de junts del paviment
sintètic, eliminació i neteja del material sobrant i neteja final del paviment. I tall de peça per
formació sòcol perimetral.
Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de la capa d'adhesiu de contacte.
Col·locació del paviment. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 19,700 19,700Entrada
1 30,680 30,680Passadís

50,380 50,380

Total m²  ......: 50,380
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8.1.6 M² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda,
de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, 3/2/H/- (paviments per a trànsit per els vianants
moderat, tipus 3; terres interiors humits, tipus 2; higiènic, tipus H/-), de 30x30 cm, 8 €/m²;
rebudes amb maça de goma sobre una capa semiseca de morter de ciment M-5 de 3 cm de
gruix, humitejada i empolvorada superficialment amb ciment; i rejuntades amb morter de juntes
de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junta
mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces, disposat tot el conjunt sobre
una capa de separació o desolidarització de sorra o graveta (no inclosa en aquest preu). Inclús
p/p de replantejaments, talls, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5
mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de
partició i junts estructurals existents en el suport, eliminació del material sobrant del rejuntat i
neteja final del paviment.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les rajoles i juntes de
moviment. Estesa de la capa de morter. Espolsar la superfície de morter amb ciment.
Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 34,000 68,000Vestidors
1 14,850 14,850Àrbitre

82,850 82,850

Total m²  ......: 82,850

8.1.7 M² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda,
de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, 2/1/-/- (paviments per a trànsit per els vianants lleu,
tipus 2; terres interiors secs, tipus 1; cap requisit addicional, tipus -/-), de 30x30 cm, 8 €/m²;
rebudes amb maça de goma sobre una capa semiseca de morter de ciment M-5 de 3 cm de
gruix, humitejada i empolvorada superficialment amb ciment; i rejuntades amb beurada de
ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa
tonalitat de les peces, disposat tot el conjunt sobre una capa de separació o desolidarització de
sorra o graveta (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de replantejaments, talls, formació de
junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars
exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals existents en
el suport, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les rajoles i juntes de
moviment. Estesa de la capa de morter. Espolsar la superfície de morter amb ciment.
Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 19,500 19,500Infermeria
1 26,900 26,900Sala reunions

46,400 46,400

Total m²  ......: 46,400

8.1.8 M Subministrament i col·locació d'entornpeu ceràmic de gres esmaltat, de 9 cm, 3 €/m, rebut amb
adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, gris i
rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la
mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons.
Col·locació de l'entornpeu. Rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense incloure buits de portes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja
que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Perímetre Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 17,630 17,630Infermeria
1 19,850 19,850Sala reunions

37,480 37,480

Total m  ......: 37,480
8.2.- PAVIMENTS EXTERIORS
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8.2.1 M² Formació d'emmacat de 20 cm d'espessor en caixa per base de solera, mitjançant reblert i estès
en tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves procedents de pedrera granítica de
40/80 mm; i posterior compactació mitjançant equip manual amb taula vibrant, sobre
l'esplanada homogènia i anivellada (no inclosa en aquest preu). Inclús càrrega, transport i
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els feines de reblert i regat dels mateixos.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material de farciment en
tongadas d'espessor uniforme. Rec de la capa. Compactació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 118,730 118,730Vorera perimetral

118,730 118,730

Total m²  ......: 118,730

8.2.2 M² Formació de solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i abocada des de camió, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors
homologats, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic; recolzada sobre capa
base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de
recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de juntes
de formigonat i panell de poliestirè expandit de 2 cm d'espessor per a l'execució de juntes de
contorn, col·locat al voltant de qualsevol element que interrompi la sola, com pilars i murs;
embroquetat o connexió dels elements exteriors (marcs de pericons, boneres, caixes
sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les juntes de
retracció, per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera i
posterior segellat amb massilla elàstica.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les
rasants. Replanteig de les juntes de formigonat. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de formigonat i
contorn. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Connexió dels elements exteriors. Curat del formigó. Arremolinat de
la superfície. Serradura de juntes de retracció. Neteja i closa de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 118,730 118,730Vorera perimetral

118,730 118,730

Total m²  ......: 118,730
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9.1.- EXTERIOR

9.1.1 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini, corredissa simple, de 200x80 cm,
sèrie alta, formada per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic, i amb
bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM,
cargols d'acer inoxidable, elements de estanquitat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes perimetrals.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000F3

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

9.1.2 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini, amb frontissa abatible d'obertura
cap a l'interior, de 150x80 cm i 155x80 cm, sèrie alta, formada per una fulla, amb perfileria
proveïda de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de
lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles
de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i
obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanquitat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat
perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Elaborada en
taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent
segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000F4a
3 3,000F4b

9,000 9,000

Total Ut  ......: 9,000

9.1.3 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini, amb frontissa abatible d'obertura
cap a l'interior, de 120x80 cm, sèrie alta, formada per una fulla, amb perfileria proveïda de
trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit
pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes
d'envidriament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanquitat, accessoris i
utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de junts
mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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2 2,000F5
2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000

9.1.4 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini, amb frontissa abatible d'obertura
cap a l'interior, de 100x80 cm, sèrie alta, formada per una fulla, amb perfileria proveïda de
trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit
pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes
d'envidriament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanquitat, accessoris i
utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de junts
mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000F6
2 2,000F7

6,000 6,000

Total Ut  ......: 6,000

9.1.5 M² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica, conjunt format per vidre exterior de baixa emissió
tèrmica de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 10 mm, i vidre interior Float incolor de 6 mm d'espessor, fixada sobre fusteria
amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i
senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés
cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,800 0,800 3,840F4a
3 2,000 0,800 4,800F3, F6 i F7

8,640 8,640

Total m²  ......: 8,640

9.1.6 M² Doble envidriament de seguretat (laminar), conjunt format per vidre exterior laminar de
seguretat 3+3 (compost per dues llunes de vidre laminar de 3 mm, unides mitjançant una làmina
de butiral de polivinil incolor), cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble
segellat perimetral de 10 mm, i vidre interior baixa emissió tèrmica de 4 mm d'espessor, fixada
sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred
amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre,
col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés
cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,800 0,800 3,840F4a
1 4,700 0,800 3,760F4b
1 2,400 0,800 1,920F5
1 2,000 0,800 1,600F6

11,120 11,120

Total m²  ......: 11,120
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9.1.7 Ut Subministrament i muntatge de tanca enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell
ceg, 316x120 cm, acabat sendzimir, obertura manual. Inclús caixa recollidora folrada, torn,
motlles de torsió d'acer temperat, politges circulars, guies laterals, pany central amb clau de
seguretat, falleba als laterals i accessoris. Elaborat en taller, amb ajustament i muntatge en
obra. Totalment muntat i provat per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació i fixació dels perfils guia. Introducció del tanacament en les guies.
Col·locació i fixació de l'eix als suports. Tensat de la molla. Fixació del tancament al corró.
Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament (eix, engranatge i maneta
o electromotor). Repassos i greixatge de mecanismes i guies. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000F8

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

9.1.8 Ut Subministrament i muntatge de tanca enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell
ceg, 174x120 cm, acabat sendzimir, obertura manual. Inclús caixa recollidora folrada, torn,
motlles de torsió d'acer temperat, politges circulars, guies laterals, pany central amb clau de
seguretat, falleba als laterals i accessoris. Elaborat en taller, amb ajustament i muntatge en
obra. Totalment muntat i provat per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació i fixació dels perfils guia. Introducció del tanacament en les guies.
Col·locació i fixació de l'eix als suports. Tensat de la molla. Fixació del tancament al corró.
Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament (eix, engranatge i maneta
o electromotor). Repassos i greixatge de mecanismes i guies. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000F9

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

9.1.9 Ut Subministrament i muntatge de tanca enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell
microperforat, 330x270 cm, acabat sendzimir, obertura manual. Inclús caixa recollidora folrada,
torn, motlles de torsió d'acer temperat, politges circulars, guies laterals, pany central amb clau
de seguretat, falleba als laterals i accessoris. Elaborat en taller, amb ajustament i muntatge en
obra. Totalment muntat i provat per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació i fixació dels perfils guia. Introducció del tanacament en les guies.
Col·locació i fixació de l'eix als suports. Tensat de la molla. Fixació del tancament al corró.
Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament (eix, engranatge i maneta
o electromotor). Repassos i greixatge de mecanismes i guies. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000PE

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

9.1.10 M² Reixa metàl·lica composada per bastidor, barrots verticals i horitzontals de tub quadrat de perfil
buit d'acer laminat en fred de 60x60x1,5 mm. Amb malla Deployé Arquitectura 53-114-24-1'5 de
la casa RECA. Tot allò amb tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb un espessor mig de recobriment de 20
micres Inclús p/p de potes d'agafament. Elaboració en taller i fixació mitjançant cargolat en
formigó amb tacs d'expansió, cargols d'acer i pasta química i ajustament final en obra.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació de la reixa. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions del bastidor als paraments. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 3,000 3,000 9,000PD
9,000 9,000

Total m²  ......: 9,000

9.1.11 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas d'una fulla de 38 mm d'espessor, 900x2045 mm
de llum i alçada de pas, acabat lacat en color de la carta RAL 7006 formada per dues xapes
d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor plegades, acoblades i muntades, amb cambra
intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres
d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat
de juntes perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000P4

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

9.1.12 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas de dues fulles de 38 mm d'espessor, 1600x2045
mm de llum i alçada de pas, acabat lacat en color de la carta RAL 7006 formada per dues xapes
d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor plegades, acoblades i muntades, amb cambra
intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres
d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat
de juntes perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000P5

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

9.1.13 M2 Subministrament i muntatge de gelosia fixa amb lamel·les fixes d'acer galvanitzat tipus
mallorquina, color RAL 7006, col·locades sobre muntants verticals d'acer galvanitzat amb
reblons, rebudes entre les fusteries. Inclús p/p de potes d'agafament, elaboració en taller i
fixació r, i ajustament final a obra.
Inclou: Replanteig. Presentació i anivellació. Resolució de les unions del marc als paraments.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 2,000 0,800 8,000F1, F3, F6 i F7
2 2,200 0,800 3,520F2
2 4,800 0,800 7,680F4a
1 4,700 0,800 3,760F4b
1 2,400 0,800 1,920F5

24,880 24,880

Total m2  ......: 24,880
9.2.- INTERIOR
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9.2.1 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas de dues fulles de 38 mm d'espessor, 1500x2045
mm de llum i alçada de pas, acabat galvanitzat formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5
mm d'espessor amb reixetes de ventilació encunyades en la part superior i inferior, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb
ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat
de juntes perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000P6

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

9.2.2 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa de
tauler aglomerat, acabada en cru per pintar en obra, de pi país; bastiment de base de pi país de
150x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 150x20 mm; tapajunts de MDF,
amb rexapat de fusta, de pi país de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar,
de tanca i maneta sobre escut ample d'acer inoxidable Marí AISI 316L, sèrie mitja. Ajustament
de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments
de tancament. Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000P1a
1 1,000P1b

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000

9.2.3 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa de
tauler aglomerat, acabada en cru per pintar en obra, de pi país; bastiment de base de pi país de
200x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 200x20 mm; tapajunts de MDF,
amb rexapat de fusta, de pi país de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar,
de tanca i maneta sobre escut ample d'acer inoxidable Marí AISI 316L, sèrie mitja. Ajustament
de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments
de tancament. Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000P2a
1 1,000P2b

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000
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9.2.4 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa de
tauler aglomerat, acabada en cru per pintar en obra, de pi país; bastiment de base de pi país de
90x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 90x20 mm; tapajunts de MDF,
amb rexapat de fusta, de pi país de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar,
de tanca i maneta sobre escut ample d'acer inoxidable Marí AISI 316L, amb mecanisme de
desbloqueig de porta, sèrie mitja. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament
final. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments
de tancament. Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000P3b

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

9.2.5 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas corredisssa per darrera envà, cega, d'una fulla de
203x95x3,5 cm, llisa de tauler aglomerat, acabada en cru per pintar en obra, de pi país;
bastiment de base de pi país de 120x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de
120x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 70x10 mm en ambdues
cares. Inclús ferraments de penjar, de tanca i tirador amb maneta per a tancament d'acer
inoxidable amb mecanisme de desbloqueig de porta, sèrie mitja. Ajustament de la fulla, fixació
dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació de les ferramentes de penjar i guies. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000PC1
1 1,000PC2

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000

9.2.6 Ut Subministrament i col·locació de porta d'armari de dues fulles de 180 cm d'alçada amb
entresolat de 40 cm de 95x1,9 cm, llisa de tauler aglomerat, amb revestiment de melamina, de
color crema; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; tapetes de MDF, amb revestiment de
melamina de color crema de 90x4 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina de
color crema de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, tanca i tirador sobre
escut llarg de llautó plata mate, sèrie mitja. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i
ajustament final. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments
de tancament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Armaris entrada

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000
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9.2.7 Ut Subministrament i col·locació de bloc d'armari prefabricat per encastar de dues fulles
corredisses de 220x125x60 cm cada una, de tauler aglomerat melamínic, de 16 mm de gruix, en
costats, sostre, terra i divisió de maleter, i de 10 mm de gruix en el fons; fulla de 19 mm de gruix
i cantell de 1,4 mm en PVC; barres de penjar en alumini daurat, estriat i antidoblegant, amb
suports laterals d'igual color; perfils d'alumini plastificat en paper melamínic d'alta brillantor,
guies d'alumini daurat i politges per portes corredisses. Inclús bastiment de base, mòduls
columna i baldes de divisió en maleter, motllures en MDF plastificades, tapajunts, sòcol i demés
ferraments. Elaborat en taller, amb ajustament i fixació en obra. Totalment muntat.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Muntatge de tots els elements components del bloc.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Infermeria

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
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10.1.- INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ

10.1.1.- PLUVIALS

10.1.1.1 M Subministrament i muntatge de baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials,
formada por tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm d'espessor. Fins i tot p/p de
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats
mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la baixant. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces
especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir
amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de peces. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 3,700 18,500Baixants pluvials

18,500 18,500

Total m  ......: 18,500

10.1.1.2 M Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense
arquetes, mitjançant sistema integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a
l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 90 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra
de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó
vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a
30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Fins i tot p/p de accessoris, registres,
unions i peces especials, juntes i lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons
de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació
començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de
peces. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 3,300 6,600De baixant a col·lector general
2 4,300 8,600
1 3,500 3,500

18,700 18,700

Total m  ......: 18,700

10.1.1.3 M Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense
arquetes, mitjançant sistema integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a
l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular
nominal 2 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb
picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Fins i tot p/p de accessoris,
registres, unions i peces especials, juntes i lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació
ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons
de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació
començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de
peces. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 45,000 45,000Col·lector general

45,000 45,000

Total m  ......: 45,000

Pressupost parcial nº 10 INSTAL·LACIONS
Nº Ut Descripció Amidament
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10.1.1.4 Ut Formació d'arqueta de pas soterrada, de dimensions interiors 50x50x50 cm, construïda amb
fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 sobre
solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, formació de pendent mínima
del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossada i brunyida interiorment amb morter de
ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancada superiorment amb tapa
prefabricada de formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús peces
de PVC per a encontres, tallades longitudinalment, realitzant amb elles els corresponents
empalmaments i assentant-les convenientment amb el formigó en el fons del pericó, excavació
mecànica i reblert de l'extradós amb material de grava ciment, connexions de conduccions i
acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de
l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Acoblament i rejuntat
dels col·lectors al pericó. Reblert de formigó per a formació de pendents i col·locació de les
peces de PVC en el fons del pericó. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del
fons i de les parets interiors del pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de la
tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes.
Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Inici tram

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

10.1.1.5 Ut Formació d'arqueta de pas soterrada, de dimensions interiors 50x50x80 cm, construïda amb
fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 sobre
solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, formació de pendent mínima
del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossada i brunyida interiorment amb morter de
ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancada superiorment amb tapa
prefabricada de formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús peces
de PVC per a encontres, tallades longitudinalment, realitzant amb elles els corresponents
empalmaments i assentant-les convenientment amb el formigó en el fons del pericó, excavació
mecànica i reblert de l'extradós amb material de grava ciment, connexions de conduccions i
acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de
l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Acoblament i rejuntat
dels col·lectors al pericó. Reblert de formigó per a formació de pendents i col·locació de les
peces de PVC en el fons del pericó. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del
fons i de les parets interiors del pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de la
tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes.
Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Final tram

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 10 INSTAL·LACIONS
Nº Ut Descripció Amidament
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10.1.1.6 M Subministrament i muntatge de canonada soterrada de drenatge, amb una pendent mínima del
0,50%, per a captació d'aigües subterrànies, de tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior
corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 110° a la vall
del corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre, segons
UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locada
sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix, en forma de bressol per
rebre el tub i formar els pendents. inclús p/p de junts; reblert lateral i superior fins a 25 cm per
sobre de la generatriu superior del tub amb grava filtrant sense classificar, tot això embolicat en
un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, Danofelt PY 200
"DANOSA", amb una massa superficial de 200 g/m², sense incloure l'excavació ni el posterior
reblert principal de les rases per sobre de la grava filtrant. Totalment muntada, connexionada a
la xarxa de sanejament i provada mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació de la llosa de formigó.
Col·locació del geotèxtil. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge i
instal·lació de la canonada. Execució del reblert envoltant. Tancament de doble solapa del
paquet filtrant realitzat amb el propi geotèxtil. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 60,000 60,000Part posterior edifici

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000
10.1.2.- RESIDUALS

10.1.2.1 Ut Subministrament i instal·lació interior d'evacuació per cambra de bany amb dotació per: wàter,
lavabo senzill, canal de dutxes i dutxa d'obra, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de
desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb el col·lector general, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei, impermeabilització de terra se la dutxa i parets fins 60 cm
d'alçada amb làmina i posterior arrebossat amb morter hidròfug, i bunera sifònica de PVC amb
reixa d'acer inoxidable de 100x100 mm i sortides vertical i horitzontal. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Connexionat. Impermeabilització de la dutxa d'obra.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Vestidors

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000

10.1.2.2 Ut Subministrament i instal·lació interior d'evacuació per cambra de bany amb dotació per: wàter,
lavabo senzill, dutxa, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten
l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Connexionat. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Àrbitre

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 10 INSTAL·LACIONS
Nº Ut Descripció Amidament
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10.1.2.3 Ut Subministrament i instal·lació de bunera sifònica de PVC amb reixa d'acer inoxidable de
100x100 mm i sortides vertical i horitzontal. Totalment muntat amb tub de PVC per el desguàs,
connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Col·locació del desguàs. Connexionat. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sala màquines
1 1,000Armari entrada

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000

10.1.2.4 M Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense
arquetes, mitjançant sistema integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a
l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular
nominal 2 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb
picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Fins i tot p/p de accessoris,
registres, unions i peces especials, juntes i lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació
ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons
de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació
començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de
peces. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 50,000 50,000Col·lector general

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000

10.1.2.5 Ut Formació d'arqueta sifònica soterrada, de dimensions interiors 50x50x50 cm, construïda amb
fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 sobre
solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, arrebossada i brunyida
interiorment amb morter de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, amb sifó
format per un colze de 87°30' de PVC llarg, tancada superiorment amb tapa prefabricada de
formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús excavació mecànica i
reblert de l'extradós amb material de grava ciment, connexions de conduccions i acabaments.
Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de
l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Acoblament i rejuntat
dels col·lectors al pericó. Col·locació del colze de PVC. Arrebossat i brunyit amb morter,
arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Realització del tancament
hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Eliminació de restes,
neteja final i retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Col·lector general

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 10 INSTAL·LACIONS
Nº Ut Descripció Amidament
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10.1.2.6 Ut Formació d'arqueta sifònica soterrada, de dimensions interiors 50x50x80 cm, construïda amb
fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 sobre
solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, arrebossada i brunyida
interiorment amb morter de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, amb sifó
format per un colze de 87°30' de PVC llarg, tancada superiorment amb tapa prefabricada de
formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús excavació mecànica i
reblert de l'extradós amb material de grava ciment, connexions de conduccions i acabaments.
Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de
l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Acoblament i rejuntat
dels col·lectors al pericó. Col·locació del colze de PVC. Arrebossat i brunyit amb morter,
arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Realització del tancament
hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Eliminació de restes,
neteja final i retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Col·lector general

5,000 5,000

Total Ut  ......: 5,000
10.2.- INSTAL·LACIÓ A.F.S I A.C.S.

10.2.1.- APARELLS SANITARIS

10.2.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de lavabo de porcellana sanitària amb pedestal sèrie bàsica,
color blanc, de 520x410 mm, equipat amb aixetam temporitzada, sèrie bàsica, acabat crom, amb
aerador i desguàs, acabat blanc amb sifó corb. Fins i tot aixetes de regulació, enllaços
d'alimentació flexibles, connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació
existent, fixació de l'aparell i segellat amb silicona. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en
funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació dels
elements de fixació subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Connexió a les xarxes d'aigua
freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Vestidors
1 1,000Àrbitre

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000

10.2.1.2 Ut Subministrament i instal·lació de lavabo de porcellana sanitària per taulell sèrie bàsica, color
blanc, de 600x475 mm, equipat amb conjunt d'aixetes monocomandament, sèrie bàsica, acabat
cromat, amb aerador i desguàs, acabat blanc amb sifó corb. Fins i tot aixetes de regulació,
enllaços d'alimentació flexibles, connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa
d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat amb silicona. Totalment instal·lat,
connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació dels
elements de fixació subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Connexió a les xarxes d'aigua
freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Infermeria

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 10 INSTAL·LACIONS
Nº Ut Descripció Amidament
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10.2.1.3 Ut Subministrament i instal·lació de vàter de porcellana sanitària amb dipòsit baix sèrie mitja, color
blanc, compost de tassa, seient, tapa especial, mecanisme de doble descàrrega, sortida dual
amb joc de fixació i colze d'evacuació. Fins i tot aixeta de regulació, enllaç d'alimentació
flexible, connexió a la xarxa d'aigua freda i a la xarxa d'evacuació existent, fixació de l'aparell i
segellat amb silicona. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació dels
elements de fixació subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Muntatge d'accessoris i
complements. Segellat de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,000Edifici

7,000 7,000

Total Ut  ......: 7,000

10.2.1.4 U Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, antirobatori, amb
entrada de 1/2"

Uts. Ruixadors Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 7,000 14,000Vestidors
1 2,000 2,000Àrbitre

16,000 16,000

Total u  ......: 16,000

10.2.1.5 U Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal.lació encastada, de llautó cromat, preu mitjà,
amb entrada de d 1/2" i sortida de d 1/2"

Uts. Ruixadors Amplada Alçada Parcial Subtotal
Aigua mesclada

2 7,000 14,000Vestidors
1 2,000 2,000Àrbitre

Aigua freda
2 1,000 2,000Vestidors
1 1,000 1,000Àrbitre

19,000 19,000

Total u  ......: 19,000

10.2.1.6 Ut Subministrament i instal·lació d'aixeta de llautó cromat per jardí o terrassa, amb ràcord de
connexió a mànega, de 1/2" de diàmetre. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aixeta. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Magatzem
1 1,000Sala màquines
1 1,000Armari entrada

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000
10.2.2.- INSTAL·LACIÓ

10.2.2.1 Ut Subministrament i muntatge de pericó de pas prefabricada de polipropilè, de secció rectangular
de 51x37 cm en la base i 30 cm d'altura, amb tapa de 38x25 cm i aixeta de pas d'esfera de llautó
niquelat, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix. Inclús connexions
de conduccions i acabaments. Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert de
l'extradós.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Formació
de forats pel pas dels tubs. Col·locació i connexió de l'aixeta de pas. Col·locació de la tapa i els
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,000Entrada edifici
1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

10.2.2.2 Pa Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria realitzada amb tub de
policlorur de vinil clorat (PVC-C), per la xarxa d'aigua freda, calenta i retorn que connecta la
derivació particular amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per
cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per el tall del subministrament
d'aigua, de seient pla, en muntatge encastat, p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció
a l'obra, vàlvules termostàtiques amb protecció contra sobretemperatures, aïllament per
canonades d’ACS, derivació particular, accessoris de derivacions, etc. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les claus. Col·locació i
fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000
10.2.3.- PRODUCCIÓ ACS

10.2.3.1 Ut Sistema de producció d'aigua calenta amb dipòsits acomuladors Viessmann Vitocal 161 de
300L, o equivalent; material hidràulic i equips de seguretat per la sala de màquines (vasos de
expansió, vàlvules de seguretat ACS, conductes i reixa fums, etc). Totalment muntat,
connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua,
elèctrica i de terra. Col·locació del conducte d'evacuació dels productes de la combustió i els
accessoris de ventilació. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Sala màquines

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000

10.2.3.2 Ut Conjunt solars Viessmann amb 2 captadors Vitosol 200F de 2,3 m² superfície d'absorció,
dimensiones: 2380 x 1056 x 90 mm i pes: 40,9/42,6 kg., o equivalent. Material d’instal·lació per
connexió dels panells fins a la sala de màquines i líquid solar, material hidràulic i equips de
seguretat per la sala de màquines (vasos de expansió, vàlvules de seguretat, etc). Kit de
muntatge per a dos panells sobre coberta plana. Totalment muntat, connexionat i posada en
funcionament per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig del conjunt. Col·locació de l'estructura de suport. Col·locació i fixació dels
panells sobre l'estructura suport. Col·locació del sistema d'acumulació solar. Connexionat amb
la xarxa de conducció d'aigua. Ompliment del circuit. Posada en marxa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Coberta

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000
10.3.- INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ
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10.3.1 Ut Grup generador format per bomba de calor Viessmann Vitocal 200-S Modelo AWB 201.B/AWB
201 de 14,6kW, o equivalent. Amb accessoris de connexió i plènum de sortida d’aire, material
hidràulic de primari per a la distribució de energia i equips de seguretat per la sala de màquines
(vasos de expansió, valv. Seguretat, sistema d’emplenat, etc), dipòsit de compensació de 70L,
bomba de recirculació d’ACS WILO Z-25 controlada per a la centraleta de la caldera.
Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del
seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de les unitats i els seus accessoris.
Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua i elèctrica i de recollida de condensats.
Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Coberta-Sala màquines

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

10.3.2 Pa Sistema de calefacció per sostre radiant amb panells radiants de sostre Zehnder ZIP, 3 línies
dobles de 9m de radiadors Zehnder ZIP2, o equivalent. 92,1w/m2, Temperatura d’impulsió: 60ºc,
accessoris de connexió de radiadors, suports al sostre i vàlvules d’equilibrat i material
d’instal·lació per alimentació dels panells fins a la sala de màquines i accessoris. Totalment
muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de les unitats i els seus accessoris.
Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Vestidors

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

10.3.3 Ut Subministrament i instal·lació de fan-coil mural TECHNIBEL, o equivalent; amb comandament a
distància, amb vàlvula de tres vies amb bypass; inclús connexions amb accessoris de connexió
a sala de màquines. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a
la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Connexionat amb les xarxes de
conducció d'aigua i elèctrica i de recollida de condensats. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Àrbitre
1 1,000Sala reunions
1 1,000Infermeria

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000
10.4.- INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

10.4.1 Pa Instal·lació completa de ventilació amb recuperador de calor Cephirus 2000 amb bateria
addicional per 12kW, o equivalent. Inclou material hidràulic per connexió de bateria amb bomba
de calor, canonada circular d'acer aluminitzat per distribució de renovació per
equipaments,reixetes d'impulsió i extracció, conductes i reixes per extracció i aspiració d'aire
de l'exterior, mà d'obra i posta en marxa del sistema.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000
10.5.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

10.5.1.- INSTAL·LACIÓ
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10.5.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de
l'edifici composta per 113 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la
línea principal de presa de terra de l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 8 m de
cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra
d'els pilars de formigó a connectar. Inclús plaques colzades de 3 mm d'espessor, soldades en
taller a les armadures d'els pilars, soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont
de prova. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a
terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. Connexionat
de les derivacions. Connexionat a massa de la xarxa. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

10.5.1.2 Ut Subministrament i instal·lació de quadre individual format per caixa encastable de material
aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs
en aquest preu) en compartiment independent i precintable, 1 interruptor general automàtic
(IGA) bipolar (2P) i altres dispositius generals i individuals de comandament i protecció. Fins i
tot elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels
components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Quadre individual 1

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

10.5.1.3 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica completa de distribució interior individual
composta dels següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de PVC rígid, blindat,
enrotllable, de color negre, amb IP 547, per a canalització fix en superfície i tub protector de
PVC flexible, corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; CABLEJAT amb conductors de
coure ES07Z1-K (AS), RZ1MZ1-K (AS); MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de
color blanc i embellidor de color blanc i monobloc de superfície (IP55). Inclús caixes d'encastar
amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió i quants accessoris
siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de
caixes de derivació i d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,65 0,650Edifici Fase 1

0,650 0,650

Total Ut  ......: 0,650

10.5.1.4 Ut Subministrament i instal·lació de sistema intern de protecció contra sobretensions, format per 3
protectors contra sobretensions 1 protector per a la línia monofàsica de subministrament
elèctric col·locat dins del quadre principal, 1 protector per a la línia telefònica analògica i 1
protector per a la línia informàtica. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Col·locació. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000CPM-1

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
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10.5.1.5 Ut Subministrament i instal·lació de sistema extern de protecció enfront el llamp, format per
parallamps amb dispositiu d'encebament tipus "PDC", avanç de 15 µs i radi de protecció de 46
m per a un nivell de protecció 3 segons DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat (CTE),
col·locat en coberta sobre pal d'acer galvanitzat i 6 m d'alçada. Inclús suports, peces especials,
platina conductora de coure estanyat, vies d'espurnes, comptador dels impactes de llamp
rebuts, tubs de protecció de les baixades i preses de terra amb platina conductora de coure
estanyat. Totalment muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Preparació de l'emplaçament. Execució de la connexió a terra. Preparació del parament
de baixada del conductor acabat. Subjecció definitiva. Connexionat a la xarxa conductora.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
10.5.2.- IL·LUMINACIÓ

10.5.2.1 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària de sostre Downlight, de 135 mm de diàmetre, per a
1 làmpada halògena QT 12 de 75 W; amb bastiment exterior d'alumini injectat, termoesmaltat,
color blanc; doble reflector d'alumini anoditzat; protecció IP 20 i aïllament classe F. Inclús
làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i
comprovada.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Àrbitre

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

10.5.2.2 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària de superfície, de 652x652x100 mm, per a 4
làmpades fluorescents TL de 18 W, amb cos de lluminària de xapa d'acer lacat en color blanc,
cantoneres de ABS i lamel·les transversals estriades; reflector d'alumini brillant; balast
magnètic; protecció IP 20 i aïllament classe F. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i
material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Lluminàries Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 5,000 10,000Vestidors
1 2,000 2,000Àrbitre
1 3,000 3,000Infermeria
1 4,000 4,000Sala reunions

19,000 19,000

Total Ut  ......: 19,000

10.5.2.3 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària estanca de sostre de línies rectes, de 1251x200x94
mm, per a 1 làmpada fluorescent TL de 36 W; cos de lluminària de xapa d'acer termo-esmaltat
en color blanc; reflector d'alumini especular; balast magnètic; protecció IP 20. Inclús làmpades,
accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i comprovada. 
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Lluminàries Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000 4,000Dutxes Vestidors
1 1,000 1,000Dutxa Àrbitre

5,000 5,000

Total Ut  ......: 5,000
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10.5.2.4 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària, de 1276x100x100 mm, per a 1 làmpada fluorescent
TL de 36 W, amb cos de polièster reforçat amb fibra de vidre; reflector interior de xapa d'acer,
termoesmaltat, blanc; difusor de metacrilat; balast magnètic; protecció IP 65 i rendiment major
del 65%. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions d'ancoratge i material auxiliar. Totalment
muntada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Lluminàries Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,000 3,000Sala màquines
1 6,000 6,000Magatzem

9,000 9,000

Total Ut  ......: 9,000

10.5.2.5 Ut Subministrament i instal·lació d'aplic de pared, de 402x130x400 mm, per a 1 làmpada
fluorescent TC-L de 24 W, amb cos de lluminària format per perfils d'alumini extrudit,
termoesmaltat, blanc; reflector termoesmaltat blanc; difusor de policarbonat amb xapa
microperforada; protecció IP 20, aïllament classe F i rendiment major del 65%. Inclús làmpades,
accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntat, connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000Passadís

8,000 8,000

Total Ut  ......: 8,000

10.5.2.6 Ut Subministrament i instal·lació d'aplic de pared, de 37x40x1000 mm, per a 1 làmpada fluorescent
T5 de 24 W, amb cos de lluminària format per perfils d'alumini extrudit, termoesmaltat, RAL
9006; reflector termoesmaltat, blanc; difusor acrílic òpal d'alta transmitància; tapes finals;
protecció IP 20 i aïllament classe F. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar.
Totalment muntat, connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Entrada, canetll forjat

5,000 5,000

Total Ut  ......: 5,000

10.5.2.7 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària per a adossar a sostre o paret, de 210x120x100 mm,
per a 1 làmpada incandescent A 60 de 60 W, amb cos de lluminària d'alumini injectat i acer
inoxidable, vidre transparent amb estructura òptica, portalàmpades E 27, classe de protecció I,
grau de protecció IP 65, aïllament classe F. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material
auxiliar. Totalment muntat, connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Exterior

6,000 6,000

Total Ut  ......: 6,000
10.6.- AJUDES A INDUSTRIALS

10.6.1 Pa Ajudes a industrials per instal·lacions de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per la
correcta execució de les instal·lacions, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per realitzar tots aquells treballs precisos per al correcte muntatge de la instal·lació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici

Pressupost parcial nº 10 INSTAL·LACIONS
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1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000
10.7.- INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

10.7.1 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència, per a adossar a a la paret, amb tub
lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP
42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentació a 230 V, temps de
càrrega 24 h. Inclús accessoris, elements d'ancoratge i material auxiliar. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13 13,000Edifici

13,000 13,000

Total Ut  ......: 13,000

10.7.2 Ut Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb
pressió incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i
mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig de la situació de l'extintor. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de
l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Edifici

4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000

10.7.3 Ut Subministrament i col·locació de placa de senyalització de equips contra incendis, de poliestirè
fotoluminiscent, de 210x210 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació al parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Extintors

4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000

10.7.4 Ut Subministrament i col·locació de placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de poliestirè
fotoluminiscent, de 210x210 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació al parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000recorregut evacuació

5,000 5,000

Total Ut  ......: 5,000

Pressupost parcial nº 10 INSTAL·LACIONS
Nº Ut Descripció Amidament

484



11.1 Ut Subministrament i col·locació de banc mural per a vestuari, de 1000 mm de longitud, 380 mm de
profunditat i 390 mm d'alçada, format per seient de tres llistons de fusta vernissada de pi de
Flandes, de 90x20 mm de secció, fixat a una estructura tubular d'acer, de 35x35 mm de secció,
pintada amb resina d'epoxi/polièster color blanc. Inclús accessoris de muntatge i elements
d'ancoratge a parament vertical. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació del banc.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Uts. Banc Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 11,000 22,000Vestidors
1 1,500 1,500Àrbitre

23,500 23,500

Total Ut  ......: 23,500

11.2 Ut Subministre i col·locació de tira de penjadors per a vestuaris, composta per 4 penjadors d'acer
inoxidable AISI 304, color crom, de 58x50 mm. Clavats sobre panell fenòlic, de 1000x110x13
mm, color a escollir. Inclòs elements de fixació. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació i fixació dels
accessoris de suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Uts. Tires Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 11,500 23,000Vestidors
1 2,000 2,000Àrbitre

25,000 25,000

Total Ut  ......: 25,000

11.3 Ut Subministrament i col·locació de taquilla modular per a vestuari, de 300 mm d'amplada, 500 mm
de profunditat i 1800 mm d'alçada, de tauler fenòlic HPL, color a escollir formada per dues
portes de 900 mm d'altura i 13 mm de gruix, laterals, prestatges, sostre, divisió i terra de 10 mm
d'espessor, i fons perforat per a ventilació de 3 mm d'espessor. Inclús elements de fixació,
potes regulables de PVC, panys de relliscada, claus, plaques de numeració, frontisses
antivandàliques d'acer inoxidable i barres per penjar d'alumini amb penjadors antilliscants
d'ABS. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació, anivellació i fixació de l'armariet.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Àrbitre

4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000

11.4 Ut Subministrament i col·locació de mampara per dutxes, de 800x2100x8mm, de tauler fenòlic
HPL, color a escollir, amb elements de fixació d'acer inoxidable. Amb 3 penjadors d'acer
inoxidable AISI 304, color crom, de 58x50 mm. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació, anivellació i fixació de la mampara.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Ut/vestidor Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000 4,000Vestidors

4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000
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11.5 Ut Subministrament i instal·lació de dosificador de sabó líquid amb disposició mural, per a sabó a
granel, de 1,4 l de capacitat, dipòsit de SAN acabat fumat, polsador de ABS gris i tapa d'acer
inoxidable, de 170x110x130 mm. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació i fixació dels
accessoris de suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Vestidors
1 1,000Àrbitre
1 1,000Infermeria

4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000

11.6 Ut Subministrament i instal·lació de portarrotllos de paper higiènic industrial, de ABS blanc i gris
clar, de 312 mm de diàmetre i 120 mm d'ample, per a un rotllo de paper de 260 mm de diàmetre
màxim, de 400 m de longitud, per a mandri de 45 mm, tancament mitjançant pany i clau.
Totalment muntat.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació i fixació dels
accessoris de suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Vestidors
1 1,000Àrbitre

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000

11.7 Ut Subministrament i instal·lació de tovalloler de paper metxa, tapa d'ABS blanc i base d'ABS gris
clar, de 340x230x240 mm, per a un rotllo de paper metxa de 205 mm de diàmetre. Totalment
muntat.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació i fixació dels
accessoris de suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Vestidors
1 1,000Àrbitre
1 1,000Infermeria

4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000

11.8 Ut Subministre i col·locació de barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat,
per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, amb osques antilliscants, d'acer
inoxidable AISI 304 polit, de dimensions totals 840x200 mm amb tub de 32 mm de diàmetre
exterior i 1 mm de gruix, nivellada i fixada al suport amb les subjeccions subministrades pel
fabricant. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i
fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Vestidors

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000
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11.9 Ut Subministre i col·locació de seient per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, col·locat en
paret, abatible, d'acer inoxidable AISI 304, acabat brillant, de dimensions totals 420x420 mm,
nivellat i fixat al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant. Totalment muntat.
Inclou: Replantejament i traçat en el parament de la situació del seient. Col·locació, anivellació i
fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Vestidors

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000

11.10 Ut Subministrament i col·locació de moblament de lavabo, composada per 1,5 m de moblee baix
acabat laminat amb portes recobertes d'un foli impregnat de resines melamíniques amb un
espessor de 0,2 mm i front de 16 mm de gruix laminat per ambdues cares, cantells verticals i
horitzontals arrodonits. Construcció del moble mitjançant els següents elements: CARCASSES:
fabricades en aglomerat de fusta de 16 mm de gruix i recoberts de laminat per totes les seves
cares i cantells (cantell frontal de 0,6 mm); darrera del mateix material de 3,5 mm de gruix,
recoberta de laminat per els seus dues cares; laterals assortits de varis trepants que permeten
la col·locació de prestatges a diferents alçades. PRESTATGES: fabricats en aglomerat de fusta
de 16 mm de gruix i recobertes de laminat per totes les seves cares i cantells (cantell frontal en
ABS de 1,5 mm de gruix). FRONTISSES: d'acer niquelat, amb regulació en alçada, profunditat i
ample; sistema clip de muntatge i desmuntatge. PENJADORS: ocults d'acer, amb regulació d'alt
i fons des de l'interior de l'armari; aquest porta dos penjadors que suporten un pes total de 100
kg. POTES: de plàstic dur inserides en tres punts de la base de l'armari; regulació d'alçada
entre 10 i 20 cm; cada pota suporta un peso total de 250 kg. Inclús i acabaments a joc amb el
acabat, guies de coixinets metàl·lics i agafadors en portes. Totalment muntat, sense incloure
taulell, electrodomèstics ni aigüera.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació dels mobles i complements. Fixació al
parament mitjançant elements d'ancoratge. Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud dels mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Lavabo infermeria

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
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12.1 M³ Excavació de terres a cel obert per formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de
2 m, en terra de sorra semidensa, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de profunditat
indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de paraments i fons
d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a
camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió
de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert.
Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al
que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada mitja Parcial Subtotal
1 100,000 0,500 0,700 35,000Sanejament fins a pou
1 30,000 0,300 0,600 5,400Connexió plujanes fins a riu
1 130,000 0,200 0,600 15,600Abastament aigua des de dipòsit
1 138,200 0,200 0,900 24,876Electricitat

80,876 80,876

Total m³  ......: 80,876

12.2 M Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense
arquetes,  amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals, format per tub
de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 250 mm de diàmetre exterior, amb
junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant. Fins i tot p/p de accessoris, registres,
unions i peces especials, juntes i lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons
de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació
començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de
peces. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 100,000 100,000Residuals

100,000 100,000

Total m  ......: 100,000

12.3 M Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense
arquetes,  amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües pluvials, format per tub
de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 300 mm de diàmetre exterior, amb
junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant. Fins i tot p/p de accessoris, registres,
unions i peces especials, juntes i lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons
de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació
començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de
peces. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 130,000 130,000Pluvials

130,000 130,000

Total m  ......: 130,000
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12.4 M³ Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, en rases en les
quals prèviament s'han allotjat les instal·lacions i s'ha realitzat el reblert envoltant de les
mateixes (no inclòs en aquest preu); i compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim mitjançant equip manual format per picó vibrant manual tipus granota, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot cinta o
distintiu indicador de la instal·lació, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a
utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificació o
dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió.

Uts. Llargada Amplada Alçada mitja Parcial Subtotal
1 100,000 0,500 0,700 35,000Sanejament fins a pou

-2 100,000 0,020 -4,000
1 30,000 0,300 0,600 5,400Connexió plujanes fins a riu

-1 30,000 0,020 -0,600
1 130,000 0,200 0,600 15,600Abastament aigua des de dipòsit
1 138,200 0,200 0,900 24,876Electricitat

76,276 76,276

Total m³  ......: 76,276

12.5 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no
limitada, considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada, descàrrega, tornada i
cost de l'abocament. Sense incloure la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles per el seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 80,876 97,051Excavació rases instal.
-1 76,276 -76,276Reblert rases instal.

20,775 20,775

Total m³  ......: 20,775

12.6 Ut Subministrament i instal·lació de grup de pressió Gundfos Hydro Multi E 2 CRE 10-6 amb
accessoris, format per 2 bombes centrífugues electròniques multietapes de 8 etapes,
horitzontals, amb rodets, difusors i totes les peces en contacte amb el mitjà d'impulsió d'acer
inoxidable, connexió en aspiració de 3", connexió en impulsió de 3", tancament mecànic
independent del sentit de gir, unitat de regulació electrònica per a la regulació i commutació de
totes les bombes instal·lades amb variador de frequència integrat, amb pantalla LCD per a
indicació dels estats de treball i de la pressió actual i botó monocomandament per a la
introducció de la pressió nominal i de tots els paràmetres, memòria per a historials de treball i
d'errades i interface per a integració en sistemes GTC, motors de rotor sec amb una potència
nominal total de 11 KW, 3770 r.p.m. nominals, alimentació trifàsica 400V/50Hz, amb protecció
tèrmica integrada i contra marxa en sec, protecció IP 55, aïllament classe F, got d'expansió de
membrana de 8 l, vàlvules de tall i antiretorn, pressòstat, manòmetre, sensor de pressió,
bancada, col·lectors d'acer inoxidable. Inclús p/p de tubs entre els distints elements i
accessoris. Totalment muntat, connexionat i posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament. Sense incloure la instal·lació elèctrica.
Inclou: Replanteig. Fixació del dipòsit. Col·locació i fixació del grup de pressió. Col·locació i
fixació de canonades i accessoris. Connexions de la bomba amb el dipòsit. Connexionat.
Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000A dipòsit

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 12 ACONDICIONAMENT PARCEL·LA
Nº Ut Descripció Amidament
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12.7 M Subministrament i muntatge de canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada
per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 90 mm de diàmetre exterior i
5,4 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de
la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual
amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús p/p de accessoris i
peces especials, i altre material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocada de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 130,000 130,000Des de grup de pressió

130,000 130,000

Total m  ......: 130,000

12.8 Ut Subministrament i instal·lació de sistema de control i dosificació de clor CTX Guardian amb
bomba dosificadora, bomba de recirculació per aportació i mescla de clor al dipòsit, material
hidràulic d’interconnexió dels equips i posta en marxa pel servei tècnic SAT. Inclús p/p de tubs
entre els diferents elements i accessoris, claus de pas d'esfera de llautó niquelat, filtre de
cartutx, electrovàlvules, canonada de desguàs i aixeta per a buidatge. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del descalcificador. Col·locació i fixació de canonades i
accessoris. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Dipòsit

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

12.9 M Subministrament i instal·lació de derivació individual monofàsica soterrada, delimitada entre la
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i el quadre de comandament i
protecció de cada usuari, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K
2x50+1G25 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de
doble paret col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons
i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús fil de
comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació
del tub en la rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 138,200 138,200Quadre individual 1

138,200 138,200

Total m  ......: 138,200

Pressupost parcial nº 12 ACONDICIONAMENT PARCEL·LA
Nº Ut Descripció Amidament
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13.1 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no
limitada, considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada, descàrrega, tornada i
cost de l'abocament. Sense incloure la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles per el seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 38,300 15,000 0,300 172,350Terra vegetal

172,350 172,350

Total m³  ......: 172,350

13.2 Ut Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i tornada. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor, i cost de l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Obra

4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000

13.3 Ut Transport de residus inertes de paper i cartó, produïts en obres de construcció i/o demolició,
amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
considerant anada, descàrrega i tornada. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra
del contenidor, i cost de l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Obra

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

13.4 Ut Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, considerant anada,
descàrrega i tornada. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor, i
cost de l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Obra

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 13 GESTIÓ DE RESIDUS
Nº Ut Descripció Amidament
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13.5 Ut Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
considerant anada, descàrrega i tornada. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra
del contenidor, i cost de l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Obra

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 13 GESTIÓ DE RESIDUS
Nº Ut Descripció Amidament
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14.1 Ut Mesures col·lectives i individuals en matèria de Seguretat i Salut Laboral durant l'execució de
l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Obra

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 14 SEGURETAT I SALUT
Nº Ut Descripció Amidament
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15.1 Ut Control i assajos necessaris segns normativa de materials i elements. Realitzats per laboratori
autoritzat i a peu d'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Obra

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 15 CONTROL DE QUALITAT
Nº Ut Descripció Amidament
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16.1 Pa A justificar segons preus de projecte de partides imprevistes
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Obra
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 16 VARIS I RESTA D'OBRA
Nº Ut Descripció Amidament
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1.1 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes
per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o
qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant
com mínima 30 cm. Inclús transport de la maquinària, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense incloure
transport a l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció manual dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició manual dels
materials objecte d'esbrossada. Carga manual a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió.

477,250 3,52 1.679,92

1.2 m³ Desmunt en terra, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, fent servir els mitjans mecànics. Inclús càrrega
dels productes de l'excavació sobre camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del terraplenament.
Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en cantells atalussats en les arestes de peu,
trencaments i coronació. Allisament de talussos. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el
moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del terreny, una vegada comprovat
que aquests perfils són els correctes segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini
el Director d'Execució de l'obra.

272,033 1,34 364,52

1.3 m³ Excavació de terres a cel obert per formació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila
dura amb grava compacta, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús
transport de la maquinaria, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb
extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.

58,986 24,04 1.418,02

1.4 m³ Excavació de terres a cel obert per formació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila
dura amb grava compacta, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús
transport de la maquinaria, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb
extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.

2,033 26,66 54,20

1.5 m³ Excavació de terres a cel obert per formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra
semidensa, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la
maquinaria, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb
extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL D'AMER Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 MOVIMENT DE TERRES

Num. Ut Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)
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Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.

34,800 6,31 219,59

Total pressupost parcial nº 1 MOVIMENT DE TERRES : 3.736,25

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL D'AMER Pàgina 2
Pressupost parcial nº 1 MOVIMENT DE TERRES

Num. Ut Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)
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2.1 m² Formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó
HL-150/B/20, fabricat en central i abocada des de camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó. Coronación i
enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements d'unió.

73,060 6,05 442,01

2.2 m³ Formació de sabata correguda de fonamentació de 50cm d'amplada, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia,
amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 20,775 kg/m³. Inclús p/p de separadors, passa-tubs per a pas d'instal·lacions i armadures
d'espera dels pilars o altres elements.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes.
Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Col·locació de passa-canonades. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors
d'arquetes o altres elements d'unió.

26,181 73,85 1.933,47

2.3 m³ Formació de sabata correguda de fonamentació de 45cm d'amplada, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia,
amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 22,226 kg/m³. Inclús p/p de separadors, passa-tubs per a pas d'instal·lacions i armadures
d'espera dels pilars o altres elements.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes.
Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Col·locació de passa-canonades. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors
d'arquetes o altres elements d'unió.

15,147 74,77 1.132,54

2.4 m³ Formació de sabata de fonamentació de formigó armat P1 i P2, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 38,836 kg/m³. Inclús
p/p de separadors, i armadures d'espera del pilar.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes.
Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de
fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors
d'arquetes o altres elements d'unió.

1,452 87,07 126,43

2.5 m³ Formació de biga trava de formigó armat per allligat de la fonamentació (P1-P2), realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 96,117
kg/m³. Inclús p/p de separadors.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors
d'arquetes o altres elements d'unió.

0,704 114,32 80,48

Total pressupost parcial nº 2 FONAMENTACIÓ : 3.714,93
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3.1 m² Execució de mur de càrrega, de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, 40x20x20
cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter de ciment M-7,5, reblert de formigó en la formació de
cèrcol perimetral realitzat amb peces en U i armadura d'acer segons normativa. Inclús p/p de formació de buits (sense
incloure les llindes), llindes, brancals, lligades, minves, trencaments, execució de trobaments, enllaços entre murs i
forjats i elements especials.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils
entre mires. Col·locació dels blocs per filades a nivell. Col·locació de les armadures en la faixa armada de lligat
perimetral i posterior reblert de formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. Realització de tots els treballs necessaris per a
la resolució de buits. Enllaç entre murs i forjats.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 2 m².

201,600 20,10 4.052,16

3.2 m² Execució de mur de càrrega, de 15 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, 40x20x15
cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter de ciment M-7,5, reblert de formigó en la formació de
cèrcol perimetral realitzat amb peces en U i armadura d'acer segons normativa. Inclús p/p de formació de buits (sense
incloure les llindes), llindes, brancals, lligades, minves, trencaments, execució de trobaments, enllaços entre murs i
forjats i elements especials.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils
entre mires. Col·locació dels blocs per filades a nivell. Col·locació de les armadures en la faixa armada de lligat
perimetral i posterior reblert de formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. Realització de tots els treballs necessaris per a
la resolució de buits. Enllaç entre murs i forjats.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 2 m².

240,140 16,93 4.065,57

3.3 m³ Omplert de buits de blocs, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada amb bomba, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 70 kg/m³, executat en condicions complexes.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les armadures. Abocament i
compactació del formigó.  Curat del formigó. Neteja de la superfície de coronació del mur.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte.

20,687 104,42 2.160,14

3.4 m Subministre i col·locació de carregador de bigueta auto-resistent de formigó pretensat T-18 de 5 m de longitud màxima,
recolzada sobre capa de morter de ciment M-7,5 de 2 cm de gruix, per la formació de llinda en buit de mur de fàbrica.
Recolzat a cada costat 10 cm.
Inclou: Replantejament del nivell de recolzament de les biguetes. Neteja i preparació del plànol de recolzament del
sistema. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Aplacat de súpermaó 50x20x4 cm en una cara de la bigueta
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

55,250 12,08 667,42

3.5 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 350x350 mm i gruix 18
mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 35 cm de longitud total.
Treballat i muntat en taller. Fins i tot p/p de trepant central, preparació de vores, bisellat al voltant del trepant per a
millorar la unió del pern a la cara superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces especials, escapçadures i
reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la
placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2,000 37,70 75,40

3.6 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 350x350 mm i gruix 18
mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 25 cm de longitud total.
Treballat i muntat en taller. Fins i tot p/p de trepant central, preparació de vores, bisellat al voltant del trepant per a
millorar la unió del pern a la cara superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces especials, escapçadures i
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reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la
placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2,000 37,21 74,42

3.7 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 150x150 mm i gruix 14
mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 8 mm de diàmetre i 35 cm de longitud total.
Treballat i muntat en taller. Fins i tot p/p de trepant central, preparació de vores, bisellat al voltant del trepant per a
millorar la unió del pern a la cara superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces especials, escapçadures i
reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la
placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 11,32 11,32

3.8 Ut Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 150x150 mm i gruix 14
mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 8 mm de diàmetre i 25 cm de longitud total.
Treballat i muntat en taller. Fins i tot p/p de trepant central, preparació de vores, bisellat al voltant del trepant per a
millorar la unió del pern a la cara superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces especials, escapçadures i
reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la
placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

6,000 11,25 67,50

3.9 kg Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfils buits conformats en fred, per pilars.
Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació
posterior de dues mans d'emprimació amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la
zona en que han de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús
p/p de preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials, plaques d'arrencada i transició de pilar inferior a
superior, morter sense retracció per a ataconat de plaques, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o
desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies
i emprimació.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el
pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

39,602 1,43 56,63

3.10 m² Formació d'estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada amb
bomba, amb un volum total de formigó en sostre i bigues de 0,131 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de
reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols i bigues, amb una quantia total 5,26 kg/m², constituïda per: FORJAT
UNIDIRECCIONAL: horitzontal, de cantell 25 = 20+5 cm; sistema d'encofrat parcial amb puntals, sotaponts metàl·lics i
superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils; semibigueta pretensada T-12; revoltó de formigó,
60x20x20 cm, inclús p/p de peces especials; capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment
formada per malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; bigues planes; alçada lliure de planta
de fins a 3 m. Inclús p/p de cèrcols perimetrals de planta. Sense incloure repercussió de pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria de la planta sobre
l'encofrat. Col·locació de biguetes i revoltons. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema
d'encofrat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols del
perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m². Es
consideren inclosos tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.

277,385 42,69 11.841,57
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3.11 m² Formació de voladís de llosa massissa de formigó armat, per quedar vist, horitzontal, amb alçària lliure de planta d'entre
3 i 4 m, cantell 15 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada amb bomba, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 22 kg/m²; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb
puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de melamina reforçada amb barnilles i perfils. Inclús p/p de nervis i
cèrcols perimetrals de planta i buits. Sense incloure repercussió de pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria de la planta sobre
l'encofrat. Col·locació d'armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i
anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de defectes
superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols del
perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m².

55,865 49,55 2.768,11

3.12 kg Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples de les
sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per bigues i corretges, mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en taller,
amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans
d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que han de
realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p de preparació de
cantells, soldadures, talls, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin
per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i emprimació.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la biga.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el
pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

260,068 1,45 377,10

Total pressupost parcial nº 3 ESTRUCTURA : 26.217,34
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4.1 m² Formació de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent del 1% al 5%, composta dels
següents elements: FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de
maó ceràmic buit doble i capa de 8 cm d'espessor medi a base de formigó cel·lular de ciment escumat, a base de ciment
CEM II/A-P 32,5 R i additiu airejant, resistència a compressió major o igual a 0,2 MPa, densitat 350 kg/m³ i conductivitat
tèrmica 0,093 W/(mK); acabat amb capa de regularització de morter de ciment M-5 de 2 cm d'espessor, arremolinada i
neta; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, adherida, formada per una làmina de betum modificat amb elastòmer
SBS, tipus LBM(SBS) - 40 - FP, Esterdan 40 P Elast "DANOSA", massa nominal 4 kg/m², amb armadura de feltre de
polièster no teixit, de superfície no protegida, acabada amb film plàstic en ambdues cares col·locada amb emulsió
asfàltica de base aquosa, Curidan "DANOSA"; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: geotèxtil no teixit compost per
fibres de polièster unides per tiretes, Danofelt PY 150 "DANOSA", amb una massa superficial de 150 g/m²; AÏLLAMENT
TÈRMIC: plafó rígid de poliestirè extrudit, segons UNE-EN 13164, Danopren 80 "DANOSA", de 80 mm d'espessor,
resistència tèrmica 2,2 m²K/W, amb acabat lateral mecanitzat a mitja fusta; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ:
geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, Danofelt PY 200 "DANOSA", amb una massa
superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de còdol de 16 a 32 mm de diàmetre, exempta de fins, estesa
amb un espessor medi de 80 mm.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de tremujals, aiguafons i juntes. Formació de
pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè de juntes amb poliestirè
expandit. Abocada i reglejat del formigó cel·lular fins arribar el nivell de coronació de les mestres. Abocat, estesa i
reglejat de la capa de morter de regularització. Neteja i preparació de la superfície en la què ha d'aplicar-se la
membrana. Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la impermeabilització. Col·locació de la capa separadora sota
aïllament. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de l'aïllament d'acord amb les exigències de la
tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Col·locació de la capa separadora sota protecció. Abocament i
estesa de la capa de protecció de grava.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte,
des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plafons perimetrals que la limiten.

270,650 62,97 17.042,83

4.2 m2 Formació de pendents 5% continuu de morter de ciment hidròfug M-5, reglejat, capa de 15 mm d'espessor medi, aplicat
sobre un suport resistent horitzontal exterior, sobre el voladís de la coberta, acabat superficial rugós. Inclús p/p de
preparació de la superfície suport, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres
metre, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

61,765 11,64 718,94

4.3 m Formació remat coberta de graves, amb planxa perforada d'acer galvanitzat, de 3mm de gruix, acabada sense polir,
col·locada amb fixacions. Amb perforacions rododnes de 4mm de diàmetre

102,300 16,67 1.705,34

4.4 Ut Subministrament i muntatge de finestra per a coberta plana, CFP "VELUX", fixa, de 60x60 cm, marc i fulla de PVC,
acabat blanc, amb aïllament interior de poliestirè, cúpula exterior transparent de polimetilmetacrilat (PMMA),
envidriament interior aïllant de seguretat (vidre interior laminar de 3+3 mm, cambra d'aire replena de gas argó de 14,5
mm, vidre exterior temperat de 4 mm amb recobriment aïllant i separador d'acer inoxidable), col·locada sobre suport de
PVC, ZCE "VELUX", de 15 cm d'altura. Totalment equipada, muntada i provada.
Inclou: Replanteig. Presentació, aplomat i anivellació del suport. Cargolat dels elements de fixació del suport. Segellat de
juntes perimetrals. Cargolat del marc sobre el suport. Col·locació i fixació de la cúpula sobre el marc.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3,000 411,17 1.233,51

4.5 Ut Execució de trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida amb bonera de sortida
vertical, realitzant un rebaix en el suport al voltant de la bonera, en el qual es rebrà la impermeabilització formada per:
peça de reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, tipus LBM(SBS) - 40 - FP, Esterdan 40 P Elast
"DANOSA", massa nominal 4 kg/m², amb armadura de feltre de polièster no teixit, de superfície no protegida, acabada
amb film plàstic en ambdues cares, completament adherida al suport prèviament emprimat amb emulsió asfàltica de
base aquosa, Curidan "DANOSA", i col·locació de clavegueró de cautxú EPDM, "DANOSA", de sortida vertical, de 80
mm de diàmetre, amb reixeta alta, Paragravilla "DANOSA", de polietilè, íntegrament adherit a la peça de reforç anterior
amb bufador. Totalment acabat i preparat per a rebre la membrana impermeabilitzant corresponent (no inclosa en
aquest preu).
Inclou: Execució de rebaixi del suport al voltant de l'albelló. Neteja i preparació de la superfície en la qual ha d'aplicar-se
la làmina asfàltica. Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la peça de reforç. Col·locació de la bunera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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5,000 37,01 185,05

4.6 m² Formació de coberta a dues aigües en cobertes, amb perfileria autoportant d'alumini lacat per una dimensió de llum
màxima de 2 m revestit amb plaques de policarbonat compacte incolora amb protecció UV i 4 mm de gruix. Inclús
perfileria estructural d'alumini lacat, cargols i elements d'acabament i peces d'ancoratge per formació de l'element
portant, talls de planxa, perfileria universal amb gomes de neoprè per tancaments, cargols d'acer inoxidable i peces
especials per la col·locació de les plaques. Totalment terminat en condicions d'estanquitat.
Inclou: Muntatge de l'element portant. Muntatge de l'estructura de perfileria d'alumini. Col·locació i fixació de les plaques.
Resolució del perímetre interior i exterior del conjunt. Segellat elàstic de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

33,000 226,07 7.460,31

Total pressupost parcial nº 4 COBERTES : 28.345,98
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5.1 TANCAMENTS EXTERIORS
5.1.1 m² Execució de fulla exterior de sistema de façana ventilada de 1'5 cm d'espessor, de revestiment ceràmic extrusor de gran

format, sistema Favemanc XB "GRES DE LA MANCHA",o equivalent; de 400x800 mm i 300x800 mm, color "Ibiza" i
"Gris Marengo", inclús p/p de perfilaria de suport d'alumini composta de perfils verticals tipus "T" amb espessors mitjans
de 2,8 mm, grapes d'acer inoxidable per a suport de les peces, mènsules per a sustentació i mènsules per retenció dels
perfils verticals subjectes mitjançant ancoratges i cargols d'acer inoxidable, remats de cantonades amb xapa d'acer
galvanitzat lacat de 0'6 mm, formació amb xapa d'acer galvanitzat lacat d'1 mm de gruix de llindes, escopidors, brancals
i queixals; junts, realització d'encontres i peces especials. 
Inclou: Preparació dels elements de subjecció incorporats prèviament a l'obra. Replanteig dels eixos verticals i
horitzontals de les juntes. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits. Alineació, aplomat i
anivellament del revestiment ceràmic. Fixació definitiva de les peces a la subestructura suport. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint tots els buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint tots els buits.

248,390 79,79 19.819,04

5.2 TANCAMENTS INTERIORS
5.2.1 m² Formació de fulla de partició interior de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit (totxana), per revestir,

29x14x9 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot p/p de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de cèrcols i
bastiments de base, minvaments, trencaments, lligades, caps i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació,
aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de
les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels elements de fixació de bastiments i bastiments base. Trobades de la
fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

16,430 23,46 385,45

5.2.2 m² Formació de fulla de partició interior de 9 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x9
cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot p/p de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de cèrcols i bastiments de
base, minvaments, trencaments, lligades, caps i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació,
aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de
les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels elements de fixació de bastiments i bastiments base. Trobades de la
fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

84,095 14,76 1.241,24

5.2.3 m² Formació de fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit (súper mascletó), per revestir,
50x20x7 cm, rebuda amb una barreja en aigua de goma d'enganxar de cola preparada i fins un 25% de guix de qualitat
B1. Fins i tot p/p de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de cèrcols i bastiments de base, minvaments, trencaments,
lligades, caps i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació,
aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de la
tira de desolidarització de poliestirè expandit en arrencaments d'envans i part superior de bastiments de base de portes.
Col·locació de les peces per filades a nivell. Rematada amb guix en la trobada de la fàbrica de maó de gran format amb
el forjat superior. Rebuda a l'obra dels elements de fixació de bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb
façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

62,755 10,26 643,87

5.2.4 m² Formació de fulla de partició interior de 4 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit (maó), per revestir, 29x14x4
cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot p/p de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de cèrcols i bastiments de
base, minvaments, trencaments, lligades, caps i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació,
aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de
les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels elements de fixació de bastiments i bastiments base. Trobades de la
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fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

3,720 11,57 43,04

5.2.5 m² Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre partició interior, sistema Placo Hydro "PLACO", de 66
mm de gruix total, compost per una placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 18 / vora afinada,
Placomarine PPM 18 "PLACO", formada per una ànima de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues
làmines de cartró fort, additius amb silicona per a reduir la seva capacitat d'absorció d'aigua, cargolada directament a
una estructura autoportant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals R 48 "PLACO",
sòlidament fixats al terra i al sostre, i muntants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de 600 mm.
Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes
estances, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges de canals i
muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució
d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja
final. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en aquest preu l'aïllament a col·locar entre
panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals
inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats.
Col·locació dels muntants. Col·locació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels junts
entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305: per a buits de superfície
major o igual a 5 m² i inferior o igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície major a 8 m², es
deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305: per a buits de
superfície major o igual a 5 m² i inferior o igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície major a 8
m², es deduirà tot el buit.

119,071 19,86 2.364,75

5.2.6 m² Subministrament i muntatge d'envà senzill, sistema Placo Hydro "PLACO", autoportant, de 84 mm de gruix total, sobre
banda autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", col·locada sota dels canals i muntants d'arrencada, format per una estructura
simple autoportant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals R 48 "PLACO" i muntants M 48 "PLACO",
amb una separació entre muntants de 600 mm i una disposició normal "N", a cada costat de la qual es cargola una placa
de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 18 / vora afinada, Placomarine PPM 18 "PLACO" en una cara i una
altra placa H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 18 / vora afinada, Placomarine PPM 18 "PLACO" en l'altra cara. Inclús p/p
de replanteig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la
superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i
fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts
mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions,
previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per
emprimar, pintar o revestir (sense incloure en aquest preu l'aïllament a col·locar entre muntants).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota
forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Col·locació de les plaques per al tancament
d'una de les cares de l'envà, mitjançant fixacions mecàniques. Tancament de la segona cara amb plaques, mitjançant
fixacions mecàniques. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i
posterior perforació de les plaques. Tractament dels junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305: per a buits de superfície
major o igual a 5 m² i inferior o igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície major a 8 m², es
deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305: per a buits de
superfície major o igual a 5 m² i inferior o igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície major a 8
m², es deduirà tot el buit.

10,788 28,44 306,81

Total pressupost parcial nº 5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES : 24.804,20
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6.1 AÏLLAMENTS
6.1.1 m² Formació d'aïllament per l'exterior de façana ventilada mitjançant escuma rígida de poliuretà projectat de 40 mm

d'espessor mínim, 35 kg/m³ de densitat mínima, aplicat directament sobre el parament mitjançant projecció mecànica.
Inclús p/p de maquinària, protecció de paraments, fusteries i altres elements confrontants, neteja, i projectat brancals
obertures.
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs de projecció del poliuretà.
Preparació de la superfície suport. Projecció del poliuretà en capes successives.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

202,700 7,55 1.530,39

6.1.2 m² Subministrament i col·locació d'aïllament per l'exterior de façana ventilada format per plafó rígid de poliestirè expandit, de
superfície llisa i mecanitzat lateral encadellat, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), fixat mecànicament. Inclús p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

21,173 6,78 143,55

6.1.3 m² Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'estructura portant de l'extradossat autoportant de
plaques (no inclòs en aquest preu), format per panell autoportant de llana mineral Arena d'alta densitat, Plaver Arena
"ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 40 mm d'espessor, no revestit, resistència tèrmica 1,15 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,034 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

119,071 8,18 974,00

6.1.4 m² Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny, constituït per plafó
rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 30 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 0,9 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK) i film de polietilè amatent
sobre l'aïllant a manera de capa separadora, preparat per a rebre una solera de morter o formigó (no inclosa en aquest
preu). Fins i tot p/p de preparació de la superfície suport i talls de l'aïllant.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament sobre el terreny.
Col·locació del film de polietilè.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

265,290 9,38 2.488,42

6.2 IMPERMEABILITZACIONS
6.2.1 m² Formació de impermeabilització de mur de blocs, per les dos cares, des de fonament fins la primera filada desprès cota

paviment, mitjançant l'aplicació amb brotxa de dues mans d'emulsió asfàltica estabilitzada amb elastòmers, Maxdan
Caucho "DANOSA", fins a aconseguir una capa uniforme que cobreixi degudament tota la superfície suport, amb un
rendiment mínim de 1 kg/m² per mà. Fins i tot p/p de neteja prèvia de la superfície a tractar i farciment de barraques,
esquerdes i rugositats amb la mateixa emulsió, evitant que quedin buits o forats que puguin trencar la pel·lícula
bituminosa una vegada formada.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Aplicació de la primera mà. Aplicació de la segona mà.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

212,320 7,11 1.509,60

6.2.2 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 140 a 190 g/m2, col.locat sense adherir

265,290 1,99 527,93

6.2.3 m² Formació de revestiment bituminós mitjançant l'aplicació amb brotxa, corró o pistola, d'una mà de fons de pintura
impermeabilitzant bicomponent, a base de resina epoxi i betum, diluïda amb un 25% d'aigua, i una mà d'acabat amb el
mateix producte sense diluir, amb un rendiment de 0,25 kg/m² cada mà. Inclús p/p de neteja de la superfície suport i
preparació de la barreja.
Inclou: Neteja general de la superfície suport. Preparació de la mescla. Aplicació de la mà de fons.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

55,395 6,08 336,80

Total pressupost parcial nº 6 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS : 7.510,69
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7.1 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment hidròfug M-5, a bona vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un
parament vertical exterior, acabat superficial rugós, per a servir de base a un posterior revestiment. Inclús p/p de
col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els frons de forjat,
a un 10% de la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres
metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements
rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials. Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats
menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint, en
els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

51,429 10,84 557,49

7.2 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment hidròfug M-5, mestrejat, de 10 mm de gruix, aplicat sobre un
parament vertical interior fins a 3 m d'alçària, acabat superficial rugós, per a servir de base a un posterior revestiment.
Inclús p/p de formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals,
brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de
mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats
menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint, en
els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

330,344 11,90 3.931,09

7.3 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, mestrejat, de 10 mm de gruix, aplicat sobre un parament
vertical interior fins a 3 m d'alçària, acabat superficial rugós, per a servir de base a un posterior revestiment. Inclús p/p
de formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals,
llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de
mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats
menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint, en
els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

202,275 11,82 2.390,89

7.4 m² Subministrament i col·locació d'enrajolat amb rajola de València llis, 1/0/-/- (parament, tipus 1; sense requisits
addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus -/-), 31x31 cm, 8 €/m², rebut amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a
interiors, Ci sense cap característica addicional, color blanc. Inclús p/p de preparació de la superfície suport de morter de
ciment o formigó; replanteig, talls, formació de biaix de cartabons, i junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V
22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles. Col·locació de mestres o regles.
Preparació i aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de moviment. Col·locació de les rajoles. Execució de cantonades
i racons. Rejuntat de rajoles. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m².

96,386 19,67 1.895,91

7.5 m² Subministrament i col·locació d'enrajolat amb rajola de València decoratiu, de colors amb efecte difuminat, 1/0/-/-
(parament, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus -/-), 15x15 cm, 8 €/m², rebut amb
adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, color blanc. Inclús p/p de
preparació de la superfície suport de morter de ciment o formigó; replanteig, talls, formació de biaix de cartabons, i junts;
rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa
tonalitat de les peces; acabat i neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles. Col·locació de mestres o regles.
Preparació i aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de moviment. Col·locació de les rajoles. Execució de cantonades
i racons. Rejuntat de rajoles. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m².

10,692 19,68 210,42

7.6 m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre paraments horitzontals i
verticals interiors de morter de ciment, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de
superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica basada en un copolímer acrílic-vinílic (rendiment: 0,1 l/m² cada
mà). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri
que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el
mateix criteri que el suport base.

415,892 7,06 2.936,20

7.7 m² Formació de revestiment continu interior de guix, mestrejat, sobre parament vertical, de fins 3 m d'alçària, de 15 mm de
gruix, format per una primera capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat sobre els paraments a
revestir i una segona capa d'arrebossat amb pasta de guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la finalització o
rematada, amb mestres en les cantonades, racons i guarnits de buits, intercalant les necessàries per que la seva
separació sigui de l'ordre de 1 m. Inclús p/p d'acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i racons, formació
d'arestes i racons, i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Pastat del guix gruixut. Extès de la pasta de guix
entre les mestres i regulartizació del revestimient. Pastat del guix fi. Execució de l'arrebossat, estenent la pasta de guix fi
sobre la superfície prèviament enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment fins al sostre, segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².
No han sigut objecte de descompte els paraments verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva
dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, considerant com altura la distància entre el paviment i el sostre, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint,
en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no seran
objecte de descompte sigui com sigui la seva dimensió.

39,600 8,10 320,76

7.8 m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre paraments horitzontals i
verticals interiors de guix o escaiola, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de
superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica basada en resines viníliques dispersades en medi aquós
(rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri
que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el
mateix criteri que el suport base.

40,260 7,08 285,04

7.9 m² Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura, sota forjat, mitjançant projecció pneumàtica de morter
ignífug, reacció al foc classe A1, compost de ciment en combinació amb perlita o vermiculita formant un recobriment
incombustible, fins a aconseguir una resistència al foc de 90 minuts, amb un gruix mínim de 17 mm. Inclús p/p de
maquinària de projecció, protecció de paraments, fusteries i altres elements contigus, i neteja.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Aplicació mecànica del morter, fins a formar l'espessor determinat en càlcul.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

221,850 10,02 2.222,94

7.10 m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre paraments horitzontals i
verticals interiors de morter de ciment, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de
superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica basada en un copolímer acrílic-vinílic (rendiment: 0,1 l/m² cada
mà). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja, apilcat amb pistola.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri
que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el
mateix criteri que el suport base.
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221,850 7,06 1.566,26

7.11 m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre paraments horitzontals i
verticals interiors de guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons de resines
acríliques en dispersió aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica basada en resines
viníliques dispersades en medi aquós (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri
que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el
mateix criteri que el suport base.

131,852 6,89 908,46

7.12 m² Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica mitjançant l'aplicació de revestiment intumescent,
en emulsió aquosa monocomponent, color blanc, acabat mat llis, fins a aconseguir una resistència al foc de 90 minuts,
amb un gruix mínim de 1780 micres. Inclús p/p de rascat d'òxids, neteja superficial aplicació d'una mà d'emprimació
segelladora de dos components, a base de resines epoxi i fosfat de zinc, color gris, amb un rendiment no menor de
0,125 l/m² (per a un gruix mínim de pel·lícula seca de 50 micres).
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de les mans d'acabat.
Aplicació de dues mans de protecció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen
l'estructura, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, resultant del
desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen l'estructura.

24,615 33,95 835,68

7.13 m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color RAL 7006, acabat mat, sobre suport de metall, mitjançant
l'aplicació de dues mans d'acabat amb pintura a base de copolímers acrílics en dispersió aquós i pigments, amb un
espessor mínim de pel·lícula seca de 50 microns per ma (rendiment: 0,25 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del
suport mitjançant rentat a alta pressió amb aigua i una solució d'aigua i lleixiu al 10%, aclarit i assecat, amb raspallat i
escatat de les zones oxidades o en mal estat.
Inclou: Preparació i neteja del suport. Aplicació de la mà d'emprimació. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri
que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el
mateix criteri que el suport base.

23,624 14,26 336,88

Total pressupost parcial nº 7 REVESTIMENTS : 18.398,02
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8.1 PAVIMENTS INTERIORS
8.1.1 m² Formació d'emmacat de 20 cm d'espessor en caixa per base de solera, mitjançant reblert i estès en tongades d'espessor

no superior a 20 cm de graves procedents de pedrera granítica de 40/80 mm; i posterior compactació mitjançant equip
manual amb taula vibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada (no inclosa en aquest preu). Inclús càrrega,
transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els feines de reblert i regat dels mateixos.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material de farciment en tongadas d'espessor
uniforme. Rec de la capa. Compactació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

265,290 5,61 1.488,28

8.1.2 m² Formació de solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocada amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de
repartiment, col·locada sobre separadors homologats, per servir de base a un paviment, sense tractament de la seva
superfície; recolzada sobre film de polietilè (LDPE) DE 0'75 mm, sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu).
Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant,
formació de juntes de formigonat i panell de poliestirè expandit de 2 cm d'espessor per a l'execució de juntes de contorn,
col·locat al voltant de qualsevol element que interrompi la sola, com pilars i murs; embroquetat o connexió dels elements
exteriors (marcs de pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i
serrat de les juntes de retracció, per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants. Replanteig de les
juntes de formigonat. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base.
Formació de juntes de formigonat i contorn. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Serradura de juntes de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

215,200 17,83 3.837,02

8.1.3 m² Formació de solera de formigó armat de 23 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocada amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de
repartiment, col·locada sobre separadors homologats, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic; recolzada
sobre film de polietilè (LDPE) DE 0'75 mm, sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de
preparació de la superfície de recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de
juntes de formigonat i panell de poliestirè expandit de 2 cm d'espessor per a l'execució de juntes de contorn, col·locat al
voltant de qualsevol element que interrompi la sola, com pilars i murs; embroquetat o connexió dels elements exteriors
(marcs de pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de
les juntes de retracció, per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera i posterior segellat
amb massilla elàstica.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants. Replanteig de les
juntes de formigonat. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base.
Formació de juntes de formigonat i contorn. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Connexió dels elements exteriors. Curat del formigó. Arremolinat de la superfície.
Serradura de juntes de retracció. Neteja i closa de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

50,090 28,05 1.405,02

8.1.4 m² Formació de base de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, de 5 cm d'espessor, reglejades, arremolinada i
preparada per al seu posterior ús com suport de paviment. Inclús p/p de replanteig i marcat dels nivells d'acabat,
col·locació de banda de panell rígid de poliestirè expandit de 10 mm de gruix en el perímetre, envoltant els elements
verticals i en les juntes estructurals, formació de els junts de retracció i curat de la superfície.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació. Posada en obra del morter.
Formació de juntes de retracció. Execució del paviment remolinat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

50,380 9,74 490,70

8.1.5 m² Subministrament i col·locació de paviment de goma de color uniforme, subministrada en llosetes de 610x610x3 mm,
col·locat amb adhesiu de contacte sobre capa de pasta anivelladora no inclosa en aquest preu. Inclús p/p d'adhesiu de
contacte, formació de junts del paviment sintètic, eliminació i neteja del material sobrant i neteja final del paviment. I tall
de peça per formació sòcol perimetral.
Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de la capa d'adhesiu de contacte. Col·locació del paviment.
Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
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Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

50,380 21,39 1.077,63

8.1.6 m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de rajoles ceràmiques de
gres esmaltat, 3/2/H/- (paviments per a trànsit per els vianants moderat, tipus 3; terres interiors humits, tipus 2; higiènic,
tipus H/-), de 30x30 cm, 8 €/m²; rebudes amb maça de goma sobre una capa semiseca de morter de ciment M-5 de 3
cm de gruix, humitejada i empolvorada superficialment amb ciment; i rejuntades amb morter de juntes de ciment amb
resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces, disposat tot el conjunt sobre una capa de separació o desolidarització de sorra o graveta (no
inclosa en aquest preu). Inclús p/p de replantejaments, talls, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor
de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts
estructurals existents en el suport, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les rajoles i juntes de moviment. Estesa de la
capa de morter. Espolsar la superfície de morter amb ciment. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de
junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

82,850 16,40 1.358,74

8.1.7 m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de rajoles ceràmiques de
gres esmaltat, 2/1/-/- (paviments per a trànsit per els vianants lleu, tipus 2; terres interiors secs, tipus 1; cap requisit
addicional, tipus -/-), de 30x30 cm, 8 €/m²; rebudes amb maça de goma sobre una capa semiseca de morter de ciment
M-5 de 3 cm de gruix, humitejada i empolvorada superficialment amb ciment; i rejuntades amb beurada de ciment blanc,
L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces, disposat tot el
conjunt sobre una capa de separació o desolidarització de sorra o graveta (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de
replantejaments, talls, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets,
pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals existents en el suport, eliminació
del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les rajoles i juntes de moviment. Estesa de la
capa de morter. Espolsar la superfície de morter amb ciment. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de
junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

46,400 16,51 766,06

8.1.8 m Subministrament i col·locació d'entornpeu ceràmic de gres esmaltat, de 9 cm, 3 €/m, rebut amb adhesiu de ciment d'ús
exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, gris i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a
junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons. Col·locació de
l'entornpeu. Rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense incloure buits de
portes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5%
més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

37,480 4,86 182,15

8.2 PAVIMENTS EXTERIORS
8.2.1 m² Formació d'emmacat de 20 cm d'espessor en caixa per base de solera, mitjançant reblert i estès en tongades d'espessor

no superior a 20 cm de graves procedents de pedrera granítica de 40/80 mm; i posterior compactació mitjançant equip
manual amb taula vibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada (no inclosa en aquest preu). Inclús càrrega,
transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els feines de reblert i regat dels mateixos.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material de farciment en tongadas d'espessor
uniforme. Rec de la capa. Compactació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

118,730 5,61 666,08

8.2.2 m² Formació de solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i
abocada des de camió, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de
repartiment, col·locada sobre separadors homologats, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic; recolzada

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL D'AMER Pàgina 17
Pressupost parcial nº 8 PAVIMENTS

Num. Ut Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)

513



sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del
formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de juntes de formigonat i panell de poliestirè
expandit de 2 cm d'espessor per a l'execució de juntes de contorn, col·locat al voltant de qualsevol element que
interrompi la sola, com pilars i murs; embroquetat o connexió dels elements exteriors (marcs de pericons, boneres,
caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les juntes de retracció, per
mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera i posterior segellat amb massilla elàstica.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants. Replanteig de les
juntes de formigonat. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base.
Formació de juntes de formigonat i contorn. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Connexió dels elements exteriors. Curat del formigó. Arremolinat de la superfície.
Serradura de juntes de retracció. Neteja i closa de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

118,730 17,17 2.038,59

Total pressupost parcial nº 8 PAVIMENTS : 13.310,27
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9.1 EXTERIOR
9.1.1 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per

conformat de finestra d'alumini, corredissa simple, de 200x80 cm, sèrie alta, formada per dues fulles, amb perfileria
proveïda de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell
QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargols d'acer inoxidable,
elements de estanquitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat
perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a
la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 415,69 415,69

9.1.2 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per
conformat de finestra d'alumini, amb frontissa abatible d'obertura cap a l'interior, de 150x80 cm i 155x80 cm, sèrie alta,
formada per una fulla, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del
procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM,
cargols d'acer inoxidable, elements de estanquitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes
de fixació segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Elaborada en taller,
amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

9,000 260,20 2.341,80

9.1.3 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per
conformat de finestra d'alumini, amb frontissa abatible d'obertura cap a l'interior, de 120x80 cm, sèrie alta, formada per
una fulla, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de
lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor
mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargols d'acer
inoxidable, elements de estanquitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació
segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2,000 240,97 481,94

9.1.4 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat estàndard, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per
conformat de finestra d'alumini, amb frontissa abatible d'obertura cap a l'interior, de 100x80 cm, sèrie alta, formada per
una fulla, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de
lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor
mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargols d'acer
inoxidable, elements de estanquitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació
segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

6,000 228,16 1.368,96

9.1.5 m² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica, conjunt format per vidre exterior de baixa emissió tèrmica de 4 mm,
cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 10 mm, i vidre interior Float
incolor de 6 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals,
segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació de
rivets i senyalització de les fulles.
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Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de Projecte, incloent en
cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sumant, per a
cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30
mm.

8,640 31,14 269,05

9.1.6 m² Doble envidriament de seguretat (laminar), conjunt format per vidre exterior laminar de seguretat 3+3 (compost per dues
llunes de vidre laminar de 3 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor), cambra d'aire deshidratada
amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral de 10 mm, i vidre interior baixa emissió tèrmica de 4 mm
d'espessor, fixada sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de
les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de Projecte, incloent en
cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sumant, per a
cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30
mm.

11,120 45,33 504,07

9.1.7 Ut Subministrament i muntatge de tanca enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell ceg, 316x120 cm, acabat
sendzimir, obertura manual. Inclús caixa recollidora folrada, torn, motlles de torsió d'acer temperat, politges circulars,
guies laterals, pany central amb clau de seguretat, falleba als laterals i accessoris. Elaborat en taller, amb ajustament i
muntatge en obra. Totalment muntat i provat per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació i fixació dels perfils guia. Introducció del tanacament en les guies. Col·locació i fixació de l'eix als
suports. Tensat de la molla. Fixació del tancament al corró. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema
d'accionament (eix, engranatge i maneta o electromotor). Repassos i greixatge de mecanismes i guies. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 201,75 201,75

9.1.8 Ut Subministrament i muntatge de tanca enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell ceg, 174x120 cm, acabat
sendzimir, obertura manual. Inclús caixa recollidora folrada, torn, motlles de torsió d'acer temperat, politges circulars,
guies laterals, pany central amb clau de seguretat, falleba als laterals i accessoris. Elaborat en taller, amb ajustament i
muntatge en obra. Totalment muntat i provat per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació i fixació dels perfils guia. Introducció del tanacament en les guies. Col·locació i fixació de l'eix als
suports. Tensat de la molla. Fixació del tancament al corró. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema
d'accionament (eix, engranatge i maneta o electromotor). Repassos i greixatge de mecanismes i guies. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 152,96 152,96

9.1.9 Ut Subministrament i muntatge de tanca enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell microperforat, 330x270
cm, acabat sendzimir, obertura manual. Inclús caixa recollidora folrada, torn, motlles de torsió d'acer temperat, politges
circulars, guies laterals, pany central amb clau de seguretat, falleba als laterals i accessoris. Elaborat en taller, amb
ajustament i muntatge en obra. Totalment muntat i provat per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació i fixació dels perfils guia. Introducció del tanacament en les guies. Col·locació i fixació de l'eix als
suports. Tensat de la molla. Fixació del tancament al corró. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema
d'accionament (eix, engranatge i maneta o electromotor). Repassos i greixatge de mecanismes i guies. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 603,16 603,16

9.1.10 m² Reixa metàl·lica composada per bastidor, barrots verticals i horitzontals de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en
fred de 60x60x1,5 mm. Amb malla Deployé Arquitectura 53-114-24-1'5 de la casa RECA. Tot allò amb tractament
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anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb un espessor
mig de recobriment de 20 micres Inclús p/p de potes d'agafament. Elaboració en taller i fixació mitjançant cargolat en
formigó amb tacs d'expansió, cargols d'acer i pasta química i ajustament final en obra.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació de la reixa. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions
del bastidor als paraments. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

9,000 51,72 465,48

9.1.11 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas d'una fulla de 38 mm d'espessor, 900x2045 mm de llum i alçada de pas,
acabat lacat en color de la carta RAL 7006 formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor
amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de juntes perimetrals.
Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 93,49 93,49

9.1.12 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas de dues fulles de 38 mm d'espessor, 1600x2045 mm de llum i alçada de
pas, acabat lacat en color de la carta RAL 7006 formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor
plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de juntes perimetrals.
Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 196,91 196,91

9.1.13 m2 Subministrament i muntatge de gelosia fixa amb lamel·les fixes d'acer galvanitzat tipus mallorquina, color RAL 7006,
col·locades sobre muntants verticals d'acer galvanitzat amb reblons, rebudes entre les fusteries. Inclús p/p de potes
d'agafament, elaboració en taller i fixació r, i ajustament final a obra.
Inclou: Replanteig. Presentació i anivellació. Resolució de les unions del marc als paraments. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m².

24,880 158,39 3.940,74

9.2 INTERIOR
9.2.1 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas de dues fulles de 38 mm d'espessor, 1500x2045 mm de llum i alçada de

pas, acabat galvanitzat formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor amb reixetes de ventilació
encunyades en la part superior i inferior, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà,
sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament
i fixació a obra. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de juntes perimetrals.
Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 132,27 132,27

9.2.2 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa de tauler aglomerat, acabada
en cru per pintar en obra, de pi país; bastiment de base de pi país de 150x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta,
de pi país de 150x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús
ferraments de penjar, de tanca i maneta sobre escut ample d'acer inoxidable Marí AISI 316L, sèrie mitja. Ajustament de
la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament.
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Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2,000 175,48 350,96

9.2.3 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa de tauler aglomerat, acabada
en cru per pintar en obra, de pi país; bastiment de base de pi país de 200x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta,
de pi país de 200x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús
ferraments de penjar, de tanca i maneta sobre escut ample d'acer inoxidable Marí AISI 316L, sèrie mitja. Ajustament de
la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3,000 182,11 546,33

9.2.4 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa de tauler aglomerat, acabada
en cru per pintar en obra, de pi país; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta,
de pi país de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús
ferraments de penjar, de tanca i maneta sobre escut ample d'acer inoxidable Marí AISI 316L, amb mecanisme de
desbloqueig de porta, sèrie mitja. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 160,79 160,79

9.2.5 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas corredisssa per darrera envà, cega, d'una fulla de 203x95x3,5 cm, llisa de
tauler aglomerat, acabada en cru per pintar en obra, de pi país; bastiment de base de pi país de 120x35 mm; galzes de
MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 120x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 70x10 mm
en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, de tanca i tirador amb maneta per a tancament d'acer inoxidable amb
mecanisme de desbloqueig de porta, sèrie mitja. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final.
Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Col·locació de les ferramentes de penjar i guies. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2,000 164,58 329,16

9.2.6 Ut Subministrament i col·locació de porta d'armari de dues fulles de 180 cm d'alçada amb entresolat de 40 cm de 95x1,9
cm, llisa de tauler aglomerat, amb revestiment de melamina, de color crema; bastiment de base de pi país de 90x35 mm;
tapetes de MDF, amb revestiment de melamina de color crema de 90x4 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de
melamina de color crema de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, tanca i tirador sobre escut llarg
de llautó plata mate, sèrie mitja. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2,000 280,78 561,56

9.2.7 Ut Subministrament i col·locació de bloc d'armari prefabricat per encastar de dues fulles corredisses de 220x125x60 cm
cada una, de tauler aglomerat melamínic, de 16 mm de gruix, en costats, sostre, terra i divisió de maleter, i de 10 mm de
gruix en el fons; fulla de 19 mm de gruix i cantell de 1,4 mm en PVC; barres de penjar en alumini daurat, estriat i
antidoblegant, amb suports laterals d'igual color; perfils d'alumini plastificat en paper melamínic d'alta brillantor, guies
d'alumini daurat i politges per portes corredisses. Inclús bastiment de base, mòduls columna i baldes de divisió en
maleter, motllures en MDF plastificades, tapajunts, sòcol i demés ferraments. Elaborat en taller, amb ajustament i fixació
en obra. Totalment muntat.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Muntatge de tots els elements components del bloc.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 363,71 363,71

Total pressupost parcial nº 9 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES : 13.480,78

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL D'AMER Pàgina 23
Pressupost parcial nº 9 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

Num. Ut Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)

519



10.1 INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ
10.1.1 PLUVIALS
10.1.1.1 m Subministrament i muntatge de baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada por tub de PVC, sèrie

B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm d'espessor. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, connexionada i
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la baixant. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de
tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de
peces. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

18,500 5,79 107,12

10.1.1.2 m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense arquetes, mitjançant
sistema integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format
per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 90 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb
picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de
la generatriu superior de la canonada. Fins i tot p/p de accessoris, registres, unions i peces especials, juntes i lubricant
per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i
provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels
col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a
unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials.

18,700 11,08 207,20

10.1.1.3 m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense arquetes, mitjançant
sistema integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format
per tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb
picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de
la generatriu superior de la canonada. Fins i tot p/p de accessoris, registres, unions i peces especials, juntes i lubricant
per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i
provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels
col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a
unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials.

45,000 15,68 705,60

10.1.1.4 Ut Formació d'arqueta de pas soterrada, de dimensions interiors 50x50x50 cm, construïda amb fàbrica de maó ceràmic
massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de
15 cm de gruix, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossada i brunyida interiorment
amb morter de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancada superiorment amb tapa prefabricada de
formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús peces de PVC per a encontres, tallades
longitudinalment, realitzant amb elles els corresponents empalmaments i assentant-les convenientment amb el formigó
en el fons del pericó, excavació mecànica i reblert de l'extradós amb material de grava ciment, connexions de
conduccions i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits,
col·locats amb morter. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Reblert de formigó per a formació de pendents i
col·locació de les peces de PVC en el fons del pericó. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de
les parets interiors del pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de
l'extradós. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 100,65 100,65
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10.1.1.5 Ut Formació d'arqueta de pas soterrada, de dimensions interiors 50x50x80 cm, construïda amb fàbrica de maó ceràmic
massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de
15 cm de gruix, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossada i brunyida interiorment
amb morter de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancada superiorment amb tapa prefabricada de
formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús peces de PVC per a encontres, tallades
longitudinalment, realitzant amb elles els corresponents empalmaments i assentant-les convenientment amb el formigó
en el fons del pericó, excavació mecànica i reblert de l'extradós amb material de grava ciment, connexions de
conduccions i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits,
col·locats amb morter. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Reblert de formigó per a formació de pendents i
col·locació de les peces de PVC en el fons del pericó. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de
les parets interiors del pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de
l'extradós. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 126,37 126,37

10.1.1.6 m Subministrament i muntatge de canonada soterrada de drenatge, amb una pendent mínima del 0,50%, per a captació
d'aigües subterrànies, de tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023,
amb ranurat al llarg d'un arc de 110° a la vall del corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diàmetre, segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locada sobre
solera de formigó en massa HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix, en forma de bressol per rebre el tub i formar els pendents.
inclús p/p de junts; reblert lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub amb grava filtrant
sense classificar, tot això embolicat en un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, Danofelt
PY 200 "DANOSA", amb una massa superficial de 200 g/m², sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de
les rases per sobre de la grava filtrant. Totalment muntada, connexionada a la xarxa de sanejament i provada mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació de la llosa de formigó. Col·locació del geotèxtil.
Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge i instal·lació de la canonada. Execució del reblert
envoltant. Tancament de doble solapa del paquet filtrant realitzat amb el propi geotèxtil. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

60,000 22,61 1.356,60

10.1.2 RESIDUALS
10.1.2.1 Ut Subministrament i instal·lació interior d'evacuació per cambra de bany amb dotació per: wàter, lavabo senzill, canal de

dutxes i dutxa d'obra, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels
aparells amb el col·lector general, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, impermeabilització de terra se
la dutxa i parets fins 60 cm d'alçada amb làmina i posterior arrebossat amb morter hidròfug, i bunera sifònica de PVC
amb reixa d'acer inoxidable de 100x100 mm i sortides vertical i horitzontal. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge
i subjecció a la obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Connexionat. Impermeabilització de la dutxa d'obra. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2,000 490,01 980,02

10.1.2.2 Ut Subministrament i instal·lació interior d'evacuació per cambra de bany amb dotació per: wàter, lavabo senzill, dutxa,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant,
amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a la
obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Connexionat. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 311,77 311,77
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10.1.2.3 Ut Subministrament i instal·lació de bunera sifònica de PVC amb reixa d'acer inoxidable de 100x100 mm i sortides vertical i
horitzontal. Totalment muntat amb tub de PVC per el desguàs, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Col·locació del desguàs. Connexionat. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2,000 64,53 129,06

10.1.2.4 m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense arquetes, mitjançant
sistema integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format
per tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb
picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de
la generatriu superior de la canonada. Fins i tot p/p de accessoris, registres, unions i peces especials, juntes i lubricant
per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i
provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels
col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a
unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials.

50,000 15,68 784,00

10.1.2.5 Ut Formació d'arqueta sifònica soterrada, de dimensions interiors 50x50x50 cm, construïda amb fàbrica de maó ceràmic
massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de
15 cm de gruix, arrebossada i brunyida interiorment amb morter de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja
canya, amb sifó format per un colze de 87°30' de PVC llarg, tancada superiorment amb tapa prefabricada de formigó
armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús excavació mecànica i reblert de l'extradós amb material
de grava ciment, connexions de conduccions i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits,
col·locats amb morter. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Col·locació del colze de PVC. Arrebossat i brunyit
amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Realització del tancament hermètic i
col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes. Càrrega
d'enderrocs sobre camió o contenidor. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2,000 100,02 200,04

10.1.2.6 Ut Formació d'arqueta sifònica soterrada, de dimensions interiors 50x50x80 cm, construïda amb fàbrica de maó ceràmic
massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de
15 cm de gruix, arrebossada i brunyida interiorment amb morter de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja
canya, amb sifó format per un colze de 87°30' de PVC llarg, tancada superiorment amb tapa prefabricada de formigó
armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús excavació mecànica i reblert de l'extradós amb material
de grava ciment, connexions de conduccions i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits,
col·locats amb morter. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Col·locació del colze de PVC. Arrebossat i brunyit
amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Realització del tancament hermètic i
col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes. Càrrega
d'enderrocs sobre camió o contenidor. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

5,000 125,74 628,70

10.2 INSTAL·LACIÓ A.F.S I A.C.S.
10.2.1 APARELLS SANITARIS
10.2.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de lavabo de porcellana sanitària amb pedestal sèrie bàsica, color blanc, de 520x410 mm,

equipat amb aixetam temporitzada, sèrie bàsica, acabat crom, amb aerador i desguàs, acabat blanc amb sifó corb. Fins i
tot aixetes de regulació, enllaços d'alimentació flexibles, connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa
d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat amb silicona. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en
funcionament.
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Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació dels elements de fixació
subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del
conjunt d'aixetes. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de
juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

3,000 83,19 249,57

10.2.1.2 Ut Subministrament i instal·lació de lavabo de porcellana sanitària per taulell sèrie bàsica, color blanc, de 600x475 mm,
equipat amb conjunt d'aixetes monocomandament, sèrie bàsica, acabat cromat, amb aerador i desguàs, acabat blanc
amb sifó corb. Fins i tot aixetes de regulació, enllaços d'alimentació flexibles, connexió a les xarxes d'aigua freda i
calenta i a la xarxa d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat amb silicona. Totalment instal·lat, connexionat,
provat i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació dels elements de fixació
subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del
conjunt d'aixetes. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de
juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

1,000 89,06 89,06

10.2.1.3 Ut Subministrament i instal·lació de vàter de porcellana sanitària amb dipòsit baix sèrie mitja, color blanc, compost de tassa,
seient, tapa especial, mecanisme de doble descàrrega, sortida dual amb joc de fixació i colze d'evacuació. Fins i tot
aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible, connexió a la xarxa d'aigua freda i a la xarxa d'evacuació existent,
fixació de l'aparell i segellat amb silicona. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació dels elements de fixació
subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. Connexió a la
xarxa d'aigua freda. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

7,000 129,56 906,92

10.2.1.4 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 1/2"

16,000 50,47 807,52

10.2.1.5 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal.lació encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de d 1/2" i
sortida de d 1/2"

19,000 26,00 494,00

10.2.1.6 Ut Subministrament i instal·lació d'aixeta de llautó cromat per jardí o terrassa, amb ràcord de connexió a mànega, de 1/2"
de diàmetre. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aixeta. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3,000 7,65 22,95

10.2.2 INSTAL·LACIÓ
10.2.2.1 Ut Subministrament i muntatge de pericó de pas prefabricada de polipropilè, de secció rectangular de 51x37 cm en la base i

30 cm d'altura, amb tapa de 38x25 cm i aixeta de pas d'esfera de llautó niquelat, sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix. Inclús connexions de conduccions i acabaments. Totalment muntada, sense incloure
l'excavació ni el reblert de l'extradós.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Formació de forats pel pas dels tubs. Col·locació i connexió de
l'aixeta de pas. Col·locació de la tapa i els accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 30,54 30,54
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10.2.2.2 PA Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria realitzada amb tub de policlorur de vinil clorat (PVC-C),
per la xarxa d'aigua freda, calenta i retorn que connecta la derivació particular amb cadascun dels aparells sanitaris, amb
els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per el tall del subministrament
d'aigua, de seient pla, en muntatge encastat, p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, vàlvules
termostàtiques amb protecció contra sobretemperatures, aïllament per canonades d’ACS, derivació particular,
accessoris de derivacions, etc. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les claus. Col·locació i fixació de canonades i
claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 7.100,20 7.100,20

10.2.3 PRODUCCIÓ ACS
10.2.3.1 Ut Sistema de producció d'aigua calenta amb dipòsits acomuladors Viessmann Vitocal 161 de 300L, o equivalent; material

hidràulic i equips de seguretat per la sala de màquines (vasos de expansió, vàlvules de seguretat ACS, conductes i reixa
fums, etc). Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i
accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica i de terra. Col·locació del conducte d'evacuació
dels productes de la combustió i els accessoris de ventilació. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2,000 2.708,08 5.416,16

10.2.3.2 Ut Conjunt solars Viessmann amb 2 captadors Vitosol 200F de 2,3 m² superfície d'absorció, dimensiones: 2380 x 1056 x 90
mm i pes: 40,9/42,6 kg., o equivalent. Material d’instal·lació per connexió dels panells fins a la sala de màquines i líquid
solar, material hidràulic i equips de seguretat per la sala de màquines (vasos de expansió, vàlvules de seguretat, etc). Kit
de muntatge per a dos panells sobre coberta plana. Totalment muntat, connexionat i posada en funcionament per
l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig del conjunt. Col·locació de l'estructura de suport. Col·locació i fixació dels panells sobre l'estructura
suport. Col·locació del sistema d'acumulació solar. Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. Ompliment del
circuit. Posada en marxa.

2,000 1.665,15 3.330,30

10.3 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ
10.3.1 Ut Grup generador format per bomba de calor Viessmann Vitocal 200-S Modelo AWB 201.B/AWB 201 de 14,6kW, o

equivalent. Amb accessoris de connexió i plènum de sortida d’aire, material hidràulic de primari per a la distribució de
energia i equips de seguretat per la sala de màquines (vasos de expansió, valv. Seguretat, sistema d’emplenat, etc),
dipòsit de compensació de 70L, bomba de recirculació d’ACS WILO Z-25 controlada per a la centraleta de la caldera.
Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de les unitats i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de
conducció d'aigua i elèctrica i de recollida de condensats. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 8.110,51 8.110,51

10.3.2 PA Sistema de calefacció per sostre radiant amb panells radiants de sostre Zehnder ZIP, 3 línies dobles de 9m de radiadors
Zehnder ZIP2, o equivalent. 92,1w/m2, Temperatura d’impulsió: 60ºc, accessoris de connexió de radiadors, suports al
sostre i vàlvules d’equilibrat i material d’instal·lació per alimentació dels panells fins a la sala de màquines i accessoris.
Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de les unitats i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de
conducció d'aigua. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 5.377,95 5.377,95

10.3.3 Ut Subministrament i instal·lació de fan-coil mural TECHNIBEL, o equivalent; amb comandament a distància, amb vàlvula
de tres vies amb bypass; inclús connexions amb accessoris de connexió a sala de màquines. Totalment muntat,
connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua i
elèctrica i de recollida de condensats. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3,000 695,27 2.085,81

10.4 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
10.4.1 PA Instal·lació completa de ventilació amb recuperador de calor Cephirus 2000 amb bateria addicional per 12kW, o

equivalent. Inclou material hidràulic per connexió de bateria amb bomba de calor, canonada circular d'acer aluminitzat
per distribució de renovació per equipaments,reixetes d'impulsió i extracció, conductes i reixes per extracció i aspiració
d'aire de l'exterior, mà d'obra i posta en marxa del sistema.

1,000 7.041,21 7.041,21

10.5 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
10.5.1 INSTAL·LACIÓ
10.5.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici composta per 113 m de

cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línea principal de presa de terra de l'edifici, soterrat a
una profunditat mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç
de presa de terra d'els pilars de formigó a connectar. Inclús plaques colzades de 3 mm d'espessor, soldades en taller a
les armadures d'els pilars, soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia
principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les derivacions. Connexionat a massa de la
xarxa. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 324,11 324,11

10.5.1.2 Ut Subministrament i instal·lació de quadre individual format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a
allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i
precintable, 1 interruptor general automàtic (IGA) bipolar (2P) i altres dispositius generals i individuals de comandament i
protecció. Fins i tot elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 645,43 645,43

10.5.1.3 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica completa de distribució interior individual composta dels següents
elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per a
canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada;
CABLEJAT amb conductors de coure ES07Z1-K (AS), RZ1MZ1-K (AS); MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa
i marc de color blanc i embellidor de color blanc i monobloc de superfície (IP55). Inclús caixes d'encastar amb cargols de
fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta
instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

0,650 5.945,18 3.864,37

10.5.1.4 Ut Subministrament i instal·lació de sistema intern de protecció contra sobretensions, format per 3 protectors contra
sobretensions 1 protector per a la línia monofàsica de subministrament elèctric col·locat dins del quadre principal, 1
protector per a la línia telefònica analògica i 1 protector per a la línia informàtica. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Col·locació. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 482,68 482,68

10.5.1.5 Ut Subministrament i instal·lació de sistema extern de protecció enfront el llamp, format per parallamps amb dispositiu
d'encebament tipus "PDC", avanç de 15 µs i radi de protecció de 46 m per a un nivell de protecció 3 segons DB SUA
Seguretat d'utilització i accessibilitat (CTE), col·locat en coberta sobre pal d'acer galvanitzat i 6 m d'alçada. Inclús
suports, peces especials, platina conductora de coure estanyat, vies d'espurnes, comptador dels impactes de llamp
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rebuts, tubs de protecció de les baixades i preses de terra amb platina conductora de coure estanyat. Totalment muntat,
connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Preparació de l'emplaçament. Execució de la connexió a terra. Preparació del parament de baixada del conductor
acabat. Subjecció definitiva. Connexionat a la xarxa conductora. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 3.767,34 3.767,34

10.5.2 IL·LUMINACIÓ
10.5.2.1 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària de sostre Downlight, de 135 mm de diàmetre, per a 1 làmpada halògena QT

12 de 75 W; amb bastiment exterior d'alumini injectat, termoesmaltat, color blanc; doble reflector d'alumini anoditzat;
protecció IP 20 i aïllament classe F. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntada,
connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 64,46 64,46

10.5.2.2 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària de superfície, de 652x652x100 mm, per a 4 làmpades fluorescents TL de 18
W, amb cos de lluminària de xapa d'acer lacat en color blanc, cantoneres de ABS i lamel·les transversals estriades;
reflector d'alumini brillant; balast magnètic; protecció IP 20 i aïllament classe F. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions
i material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

19,000 69,24 1.315,56

10.5.2.3 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària estanca de sostre de línies rectes, de 1251x200x94 mm, per a 1 làmpada
fluorescent TL de 36 W; cos de lluminària de xapa d'acer termo-esmaltat en color blanc; reflector d'alumini especular;
balast magnètic; protecció IP 20. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntada,
connexionada i comprovada. 
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

5,000 43,63 218,15

10.5.2.4 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària, de 1276x100x100 mm, per a 1 làmpada fluorescent TL de 36 W, amb cos de
polièster reforçat amb fibra de vidre; reflector interior de xapa d'acer, termoesmaltat, blanc; difusor de metacrilat; balast
magnètic; protecció IP 65 i rendiment major del 65%. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions d'ancoratge i material
auxiliar. Totalment muntada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

9,000 21,65 194,85

10.5.2.5 Ut Subministrament i instal·lació d'aplic de pared, de 402x130x400 mm, per a 1 làmpada fluorescent TC-L de 24 W, amb
cos de lluminària format per perfils d'alumini extrudit, termoesmaltat, blanc; reflector termoesmaltat blanc; difusor de
policarbonat amb xapa microperforada; protecció IP 20, aïllament classe F i rendiment major del 65%. Inclús làmpades,
accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntat, connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

8,000 60,65 485,20

10.5.2.6 Ut Subministrament i instal·lació d'aplic de pared, de 37x40x1000 mm, per a 1 làmpada fluorescent T5 de 24 W, amb cos
de lluminària format per perfils d'alumini extrudit, termoesmaltat, RAL 9006; reflector termoesmaltat, blanc; difusor acrílic
òpal d'alta transmitància; tapes finals; protecció IP 20 i aïllament classe F. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i
material auxiliar. Totalment muntat, connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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5,000 42,87 214,35

10.5.2.7 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària per a adossar a sostre o paret, de 210x120x100 mm, per a 1 làmpada
incandescent A 60 de 60 W, amb cos de lluminària d'alumini injectat i acer inoxidable, vidre transparent amb estructura
òptica, portalàmpades E 27, classe de protecció I, grau de protecció IP 65, aïllament classe F. Inclús làmpades,
accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntat, connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

6,000 63,70 382,20

10.6 AJUDES A INDUSTRIALS
10.6.1 PA Ajudes a industrials per instal·lacions de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per la correcta execució de les

instal·lacions, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per realitzar tots aquells treballs precisos per al
correcte muntatge de la instal·lació.

1,000 394,24 394,24

10.7 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
10.7.1 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència, per a adossar a a la paret, amb tub lineal fluorescent, 6 W -

G5, flux lluminós 155 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP 42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura,
autonomía de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Inclús accessoris, elements d'ancoratge i material
auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

13,000 24,59 319,67

10.7.2 Ut Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris
de muntatge. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig de la situació de l'extintor. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

4,000 23,81 95,24

10.7.3 Ut Subministrament i col·locació de placa de senyalització de equips contra incendis, de poliestirè fotoluminiscent, de
210x210 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació al parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

4,000 4,40 17,60

10.7.4 Ut Subministrament i col·locació de placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de poliestirè fotoluminiscent, de 210x210
mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació al parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

5,000 4,42 22,10

Total pressupost parcial nº 10 INSTAL·LACIONS : 59.507,38
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11.1 Ut Subministrament i col·locació de banc mural per a vestuari, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profunditat i 390 mm
d'alçada, format per seient de tres llistons de fusta vernissada de pi de Flandes, de 90x20 mm de secció, fixat a una
estructura tubular d'acer, de 35x35 mm de secció, pintada amb resina d'epoxi/polièster color blanc. Inclús accessoris de
muntatge i elements d'ancoratge a parament vertical. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació del banc.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

23,500 46,08 1.082,88

11.2 Ut Subministre i col·locació de tira de penjadors per a vestuaris, composta per 4 penjadors d'acer inoxidable AISI 304, color
crom, de 58x50 mm. Clavats sobre panell fenòlic, de 1000x110x13 mm, color a escollir. Inclòs elements de fixació.
Totalment muntat.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació i fixació dels accessoris de suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

25,000 17,24 431,00

11.3 Ut Subministrament i col·locació de taquilla modular per a vestuari, de 300 mm d'amplada, 500 mm de profunditat i 1800
mm d'alçada, de tauler fenòlic HPL, color a escollir formada per dues portes de 900 mm d'altura i 13 mm de gruix,
laterals, prestatges, sostre, divisió i terra de 10 mm d'espessor, i fons perforat per a ventilació de 3 mm d'espessor.
Inclús elements de fixació, potes regulables de PVC, panys de relliscada, claus, plaques de numeració, frontisses
antivandàliques d'acer inoxidable i barres per penjar d'alumini amb penjadors antilliscants d'ABS. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació, anivellació i fixació de l'armariet.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

4,000 121,74 486,96

11.4 Ut Subministrament i col·locació de mampara per dutxes, de 800x2100x8mm, de tauler fenòlic HPL, color a escollir, amb
elements de fixació d'acer inoxidable. Amb 3 penjadors d'acer inoxidable AISI 304, color crom, de 58x50 mm. Totalment
muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació, anivellació i fixació de la mampara.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

4,000 71,78 287,12

11.5 Ut Subministrament i instal·lació de dosificador de sabó líquid amb disposició mural, per a sabó a granel, de 1,4 l de
capacitat, dipòsit de SAN acabat fumat, polsador de ABS gris i tapa d'acer inoxidable, de 170x110x130 mm. Totalment
muntat.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació i fixació dels accessoris de suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

4,000 13,32 53,28

11.6 Ut Subministrament i instal·lació de portarrotllos de paper higiènic industrial, de ABS blanc i gris clar, de 312 mm de
diàmetre i 120 mm d'ample, per a un rotllo de paper de 260 mm de diàmetre màxim, de 400 m de longitud, per a mandri
de 45 mm, tancament mitjançant pany i clau. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació i fixació dels accessoris de suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

3,000 11,69 35,07

11.7 Ut Subministrament i instal·lació de tovalloler de paper metxa, tapa d'ABS blanc i base d'ABS gris clar, de 340x230x240
mm, per a un rotllo de paper metxa de 205 mm de diàmetre. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació i fixació dels accessoris de suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

4,000 14,35 57,40
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11.8 Ut Subministre i col·locació de barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en
paret, abatible, amb forma d'U, amb osques antilliscants, d'acer inoxidable AISI 304 polit, de dimensions totals 840x200
mm amb tub de 32 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix, nivellada i fixada al suport amb les subjeccions
subministrades pel fabricant. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i fixació dels elements de
suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

2,000 72,50 145,00

11.9 Ut Subministre i col·locació de seient per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, col·locat en paret, abatible, d'acer
inoxidable AISI 304, acabat brillant, de dimensions totals 420x420 mm, nivellat i fixat al suport amb les subjeccions
subministrades pel fabricant. Totalment muntat.
Inclou: Replantejament i traçat en el parament de la situació del seient. Col·locació, anivellació i fixació dels elements de
suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

2,000 122,37 244,74

11.10 Ut Subministrament i col·locació de moblament de lavabo, composada per 1,5 m de moblee baix acabat laminat amb portes
recobertes d'un foli impregnat de resines melamíniques amb un espessor de 0,2 mm i front de 16 mm de gruix laminat
per ambdues cares, cantells verticals i horitzontals arrodonits. Construcció del moble mitjançant els següents elements:
CARCASSES: fabricades en aglomerat de fusta de 16 mm de gruix i recoberts de laminat per totes les seves cares i
cantells (cantell frontal de 0,6 mm); darrera del mateix material de 3,5 mm de gruix, recoberta de laminat per els seus
dues cares; laterals assortits de varis trepants que permeten la col·locació de prestatges a diferents alçades.
PRESTATGES: fabricats en aglomerat de fusta de 16 mm de gruix i recobertes de laminat per totes les seves cares i
cantells (cantell frontal en ABS de 1,5 mm de gruix). FRONTISSES: d'acer niquelat, amb regulació en alçada, profunditat
i ample; sistema clip de muntatge i desmuntatge. PENJADORS: ocults d'acer, amb regulació d'alt i fons des de l'interior
de l'armari; aquest porta dos penjadors que suporten un pes total de 100 kg. POTES: de plàstic dur inserides en tres
punts de la base de l'armari; regulació d'alçada entre 10 i 20 cm; cada pota suporta un peso total de 250 kg. Inclús i
acabaments a joc amb el acabat, guies de coixinets metàl·lics i agafadors en portes. Totalment muntat, sense incloure
taulell, electrodomèstics ni aigüera.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació dels mobles i complements. Fixació al parament mitjançant elements
d'ancoratge. Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud dels mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 140,57 140,57

Total pressupost parcial nº 11 EQUIPAMENTS I ALTRES : 2.964,02
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12.1 m³ Excavació de terres a cel obert per formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra
semidensa, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la
maquinaria, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb
extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.

80,876 6,31 510,33

12.2 m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense arquetes,  amb una pendent
mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals, format per tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2
kN/m², de 250 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant. Fins i tot p/p de accessoris, registres,
unions i peces especials, juntes i lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de
les rases. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels
col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a
unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials.

100,000 23,21 2.321,00

12.3 m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense arquetes,  amb una pendent
mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2
kN/m², de 300 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant. Fins i tot p/p de accessoris, registres,
unions i peces especials, juntes i lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de
les rases. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels
col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a
unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials.

130,000 33,45 4.348,50

12.4 m³ Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, en rases en les quals prèviament s'han
allotjat les instal·lacions i s'ha realitzat el reblert envoltant de les mateixes (no inclòs en aquest preu); i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim mitjançant equip manual format per picó vibrant manual tipus
granota, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot cinta o distintiu indicador de la instal·lació, càrrega,
transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificació o dessecació de cada tongada.
Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de
Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió.

76,276 9,35 713,18

12.5 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància no limitada, considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada,
descàrrega, tornada i cost de l'abocament. Sense incloure la càrrega en obra.
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Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb
teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades
cadascuna d'elles per el seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons
especificacions de Projecte.

20,775 3,62 75,21

12.6 Ut Subministrament i instal·lació de grup de pressió Gundfos Hydro Multi E 2 CRE 10-6 amb accessoris, format per 2
bombes centrífugues electròniques multietapes de 8 etapes, horitzontals, amb rodets, difusors i totes les peces en
contacte amb el mitjà d'impulsió d'acer inoxidable, connexió en aspiració de 3", connexió en impulsió de 3", tancament
mecànic independent del sentit de gir, unitat de regulació electrònica per a la regulació i commutació de totes les
bombes instal·lades amb variador de frequència integrat, amb pantalla LCD per a indicació dels estats de treball i de la
pressió actual i botó monocomandament per a la introducció de la pressió nominal i de tots els paràmetres, memòria per
a historials de treball i d'errades i interface per a integració en sistemes GTC, motors de rotor sec amb una potència
nominal total de 11 KW, 3770 r.p.m. nominals, alimentació trifàsica 400V/50Hz, amb protecció tèrmica integrada i contra
marxa en sec, protecció IP 55, aïllament classe F, got d'expansió de membrana de 8 l, vàlvules de tall i antiretorn,
pressòstat, manòmetre, sensor de pressió, bancada, col·lectors d'acer inoxidable. Inclús p/p de tubs entre els distints
elements i accessoris. Totalment muntat, connexionat i posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació
del seu correcte funcionament. Sense incloure la instal·lació elèctrica.
Inclou: Replanteig. Fixació del dipòsit. Col·locació i fixació del grup de pressió. Col·locació i fixació de canonades i
accessoris. Connexions de la bomba amb el dipòsit. Connexionat. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 8.387,61 8.387,61

12.7 m Subministrament i muntatge de canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE
100, de color negre amb bandes blaves, de 90 mm de diàmetre exterior i 5,4 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús p/p de accessoris i peces especials, i altre
material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocada de la sorra en el fons de la
rasa. Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

130,000 10,58 1.375,40

12.8 Ut Subministrament i instal·lació de sistema de control i dosificació de clor CTX Guardian amb bomba dosificadora, bomba
de recirculació per aportació i mescla de clor al dipòsit, material hidràulic d’interconnexió dels equips i posta en marxa
pel servei tècnic SAT. Inclús p/p de tubs entre els diferents elements i accessoris, claus de pas d'esfera de llautó
niquelat, filtre de cartutx, electrovàlvules, canonada de desguàs i aixeta per a buidatge. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del descalcificador. Col·locació i fixació de canonades i accessoris. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 1.660,97 1.660,97

12.9 m Subministrament i instal·lació de derivació individual monofàsica soterrada, delimitada entre la centralització de
comptadors o la caixa de protecció i mesura i el quadre de comandament i protecció de cada usuari, formada per cables
unipolars amb conductors de coure, RZ1-K 2x50+1G25 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub
protector de polietilè de doble paret col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior
reblert principal de les rases. Inclús fil de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub en la rasa. Estesa
de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

138,200 15,34 2.119,99
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Total pressupost parcial nº 12 ACONDICIONAMENT PARCEL·LA : 21.512,19
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13.1 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància no limitada, considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada,
descàrrega, tornada i cost de l'abocament. Sense incloure la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb
teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades
cadascuna d'elles per el seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons
especificacions de Projecte.

172,350 3,62 623,91

13.2 Ut Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i tornada. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor, i cost de l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

4,000 53,20 212,80

13.3 Ut Transport de residus inertes de paper i cartó, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i tornada. També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor, i cost de l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

1,000 86,47 86,47

13.4 Ut Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i tornada. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra
del contenidor, i cost de l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

1,000 86,47 86,47

13.5 Ut Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor
de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i tornada. També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor, i cost de l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

1,000 127,70 127,70

Total pressupost parcial nº 13 GESTIÓ DE RESIDUS : 1.137,35
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14.1 Ut Mesures col·lectives i individuals en matèria de Seguretat i Salut Laboral durant l'execució de l'obra.

1,000 2.449,40 2.449,40

Total pressupost parcial nº 14 SEGURETAT I SALUT : 2.449,40

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL D'AMER Pàgina 38
Pressupost parcial nº 14 SEGURETAT I SALUT

Num. Ut Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)

534



15.1 Ut Control i assajos necessaris segns normativa de materials i elements. Realitzats per laboratori autoritzat i a peu d'obra.

1,000 1.632,94 1.632,94

Total pressupost parcial nº 15 CONTROL DE QUALITAT : 1.632,94
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16.1 PA A justificar segons preus de projecte de partides imprevistes

1,000 7.784,78 7.784,78

Total pressupost parcial nº 16 VARIS I RESTA D'OBRA : 7.784,78
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 Projecte: PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU VESTIDORS CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL D'AMER  

 Capítol Import

 

 Capítol 1 MOVIMENT DE TERRES 3.736,25 

 Capítol 2 FONAMENTACIÓ 3.714,93 

 Capítol 3 ESTRUCTURA 26.217,34 

 Capítol 4 COBERTES 28.345,98 

 Capítol 5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 24.804,20 

 Capítol 6 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 7.510,69 

 Capítol 7 REVESTIMENTS 18.398,02 

 Capítol 8 PAVIMENTS 13.310,27 

 Capítol 9 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 13.480,78 

 Capítol 10 INSTAL·LACIONS 59.507,38 

 Capítol 11 EQUIPAMENTS I ALTRES 2.964,02 

 Capítol 12 ACONDICIONAMENT PARCEL·LA 21.512,19 

 Capítol 13 GESTIÓ DE RESIDUS 1.137,35 

 Capítol 14 SEGURETAT I SALUT 2.449,40 

 Capítol 15 CONTROL DE QUALITAT 1.632,94 

 Capítol 16 VARIS I RESTA D'OBRA 7.784,78 

 Pressupost d'execució material 236.506,52 

 13% de despeses generals 30.745,85 

 6% de benefici industrial 14.190,39 

 Suma 281.442,76 

 21% IVA 59.102,98 

 Pressupost d'execució per contracta 340.545,74 

    

 Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de 
TRES-CENTS QUARANTA MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE 
CÈNTIMS. 
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